
V 1^ , SURAT AL-FATIHA*!)

(Mekkana [5], 7 vcrscte)

1. in numele lui Allah Cel Milostiu,

Indurator [Ar-Rahman, Ar-Rahimp,

2. Lauda lui Allah, al lumilor Stapanitor,

3. Cel Milostiv, Indurator,

4. In Ziua de Apoi Stapanul Carmuitor,

5. Numai pe Tine Te adoram,

numai la Tine cerem ajutor,

6. Pe drumul drept Tu fii-ne Calauzitor,

7. Drumul celor cu care fost-ai Tu daruitor, .-

nu al celor pe care Tu Te-ai maniat,

nici al ratacitilor.

-*^-<

1) In traducere "Cea care deschide (Coranul,

Cartea); Deschizatoarea; Liminara". In Sahih

do Al-Bukhari se spune ca ProfetuI - Allah

sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! - i-a zis

lui Abu Sa'id ben al-Mu'alla: "Te voi invata

o sura care este cea mai minunata dintre surele

Coranului - Lauda lui Allah, Stapanul lumilor!

Ea consta in cele sapte versete care se repeta

si din Coranul cel glorios care mi-a fost daruit".

2) Se recunosc 99 de atribute ale lui Allah.

^:1^M
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123 SURAT AL-BAQARA<i)

(Medinita [87]; 286 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurdtor

1. AM, Lam, Miin(2).

2. Aceasta este Cartea'^', cea fara indoiala; Ea este Calauza pentru

cei smeriti,

3. Care cred in cele nevazute si plinesc Rugaciunea [As-Salat] si din

ceea ce le-am daruit fac milostenie.

4. Si care cred in ceea ce ti-a fost pogorat tie''^' si in ceea ce a fost

pogorat Tnaintea ta si in Viata de Apoi ei se incred.

5. Aceia sunt calauziti de Domnul lor si aceia sunt izbanditori.

6. Pentru cei care nu cred e totuna de-i previi sau nu-i previi; ei nu
cred(5).

—c^^^g^o—
1) In traducere "Sura Vacii". Era printre fiii lui Israel un barbat sterp, care n-a

avut parte de copii, dar avea multa avere. Fiul fratelui sau, care-i era mostenitor,

I-a ucis, iar noaptea I-a carat si I-a lasat in fata usii unui barbat dintre ei. Apoi i-a

invinovatit pe ei de moartea lui, incat s-au repezit la arme si s-au napustit unii

asupra altera. Dar cei intelepti dintre ei au zis: de ce ne macelarim unii pe ahii,

cand Trimisul lui Allah se afia printre noi? Si au venit ei la Moise si i-au spus ce

se intamplase. Atunci el le-a zis: Allah va porunceste sa injunghiati o uaca! Si

daca nu s-ar fi impotrivit, s-ar fi multumit ei cu prima vaca ce le-a iesit in cale, insa

ei s-au aratat neinduplecati si atunci s-a aratat si Allah aspru cu ei, pana ce au

ajuns la vaca ce li s-a poruncit sa o sacrifice. Si au gasit-o pe ea la un om care

nu mai avea alta vaca in afara ei. Dar el le-a zis: Jur pe Allah, ca nu ma lipsesc

de ea decat daca-mi dati atata aur cat incape in pielea ei. Au cumparat-o cu atata

aur cat a incaput in pielea ei si au injunghiat-o. Apoi I-au lovit (pe eel mort) cu o

bucata din ea si el a inviat. Si I-au intrebat atunci: Cine te-a omorat? Iar el a

raspuns: Acesta! si a aratat spre fiul fratelui sau, iar apoi a cazut mort. Si nu s-a

dat nimic din averea lui si nu a devenit mostenitor vreun ucigas.

2) "Alif, Lam, Mim" - trei litere (muqatta'at) cu care a inceput pentru a atrage

luarea-aminte a ascultatorului la cuvintele care vor urma dupa ele. Unii exegeti au

fost inclinati sa creada ca s-a facut uz de ele in chip de provocare adresata arabilor

de a aduce alte vorbe asemanatoare Coranului. alcatuite din aceste trei litere. Un
grup de exegeti s-a oprit la ele, zicand: "Numai Allah stie ce a intentionat cu ele".

3) Cartea este deseori folosita cu sensul de Coran.

4) Profetului Muhammed.
5) Sunt avuti in vedere ipocritii.
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7. Allah a zavorat inimile lor si urechile lor, iar peste ochii lor s-a

asternut o naframa. Si ei vor avea [parte de] chin mare.

8. Printre oameni sunt unii care spun: "Noi credem*^' in Allah si in

Ziua de Apoi", in vreme ce ei, de fapt, nu cred.

9. Ei incearca sa-i insele pe Allah precum si pe cei care au crezut, dar

nu se insala decat pe ei insisi, fara a-si da seama.

10. In inimile lor este o boala'^', iar Allah le va spori boala si vor avea
ei parte de chinuri dureroase pentru ceea ce au mintit.

11. Daca li se spune lor: "Nu faceti stricaciune pe pamant!", ei zic:

"Noi, doara, suntem facatori de bine".

12. Insa ei sunt cei facatori de stricaciune, dar nu-si dau seama.

13. Iar daca li se spune lor: "Credeti, asa cum au crezut oamenii!", ei

zic: "Sa credem precum au crezut cei fara de minte?". De buna seama
ei sunt cei fara de minte'^', dar nu o stiu!

14. Iar daca se intalnesc cu cei care au crezut, zic ei: "Noi credem",

dar cand raman numai cu seitanii*^' lor, zic ei: "Noi suntem cu voi, ne
batem numai joe".

15. Allah isi bate joe de ei si-i pasuieste in faradelegea lor si ei

ratacesc in nestire.

16. Aceia sunt cei care au schimbat calea cea dreapta cu ratacirea,

dar negotul lor nu le-a adus castig si ei nu au fost bine calauziti.

17. Starea lor este ca pilda aceluia care a aprins un foe si cand a

luminat ceea ce se afla imprejurul lui, le-a luat Allah lumina lor<^°' si

i-a lasat in Tntunecimi si nu mai zaresc nimic.

- c^^ggg^o—
6) Crezul reprezinta convingerea in existenta lui Allah si in profetia lui Muhammed

(Pacea fie asupra lui) iar faptele sa oglindeasca acest crez.

7) Boala este indoiala in ceea ce priveste islamul si ezitarea in imbratisarea lui.

8) "Prostii" - adica ignorantii, cei care au o capacitate redusa de a discerne

intre ceea ce este daunator si 184.45ceea ce este folositor.

9) Vom pastra cuvantul de origine araba seitan, intrat in limba romana veche.

evitand, deliberat, folosirea vreunuia dintre numeroasele sale sinonime de alte origini.

Aici "seitanii lor" pot sa insemne "capeteniile lor", dar si "semenii lor intru rau".

10) Raportul singular- plural: cineva aprinde focul pentru o singura persoana, iar

lumina se revarsa asupra tuturor.



2 • SURAT AL-BAQARA

18. Surzi, muti, orbi sunt ei si nu se intorc.'^^'

19. Sau ca o ploaie ce se pravale din cer, cu bezna, tunet si fulger. Isi

vara ei degetele in urechi din pricina trasnetelor, de frica mortii; Allah

li impresoara pe necredinciosi.

20. Fulgerul aproape ca le rapeste vazul. De fiecare data cand el

[fulgerul] le face lumina, Tnainteaza, dar cand se lasa bezna, ei se

opresc. lar daca ar vrea, Allah le-ar rapi auzul si vazul, caci Allah este

peste toate cu putere.

21. O, voi oameni, slaviti-L pe Domnul vostru, care v-a facut pe voi si

pe cei de dinaintea voastra. Ca sa aveti frica [de El].

22. [Slaviti-L pe] eel care v-a facut voua pamantul un covor*^^' si cerul

o zidire*^^' si a pogorat din cer apa si a scos prin ea, din roade, hrana

pentru voi. De vreme ce voi stiti [toate acestea], nu-i faceti lui Allah

semeni!*-^'^'

23. lar daca va indoiti de cele pe care le-am pogorat Robului Nostru

[Muhammed], aduceti o Sura asemenea lui'^^' si chemati martorii vostri

cei afara de AUah'^^', daca sunteti sinceri!

24. Si daca nu o faceti - si nu o veti face! - atunci feriti-va de Focul

care mistuie oamenii si pietrele, pregatit pentru necredinciosi!

25. Deci vesteste celor care cred si plinesc fapte bune ca ei vor avea

gradini pe sub care curg paraie! De cate ori vor primi din ele un rod,

ca hrana, vor zice: „Acestea sunt cele care le-am primit si mai
inainte!", caci li s-au dat [lor si altele] asemanatoare*^''' cu ele. Si ei vor

avea in ele sotii curate si in ele vecinic vor fi salasluitori.

—c^^^g^o—
11) Si-au infundat singuri intrarile spre constiinta si spre simtirea sufletelor lor

si au vrut sa nu auda Islamul sau sa vina in intampinarea lui, dupa ce 1-au acceptat.

iar dupa aceea l-au abandonat prin ipocrizia lor.

12) Un loc potrivit pentru statornicire si odihna, pregatit pentru viata omului si

a celorlalte fapturi.

13) Bine cladit si legat, dupa o randuiala precisa.

14) Nu adorati vreun om sau lucru precum Allah, caci prin aceasta li faceti

asociati.

15) Asemenea surelor Coranului.

16) Adica sprijinitorii si adeptii vostri care credeti ca va pot ajuta sa faceti o

singura sura asemanatoare cu cele ale Coranului.

17) Asemanatoare prin miros, gust si culoare.
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26. Allah nu se sfiieste sa dea ca pilda un tantar sau ceva deasupra

lui<^^'. Cei care au crezut stiu ca este adevarul de la Domnul lor. Cat

despre cei care nu cred, ei spun: „Ce a vrut Allah cu aceasta pilda?".

Prin ea, pre multi li rataceste si prin ea, pre multi li calauzeste, dar nu li

rataceste decat numai pe cei nelegiuiti*^^',

27. Aceia care rup legamantul cu Allah, dupa incheierea lui si

despartesc ceea ce Allah a poruncit sa fie impreuna*^'-'' si fac

stricaciune pe pamant, aceia sunt pierzatori.

28. Cum de nu credeti in Allah? Doar ati fost fara viata si El v-a dat

viata, apoi va va face sa va savarsiti, apoi va va invia, apoi la El va

vetiintoarce.

29. El este Aceia care a creat pentru voi toate cate sunt pe pamant,
apoi S-a inaltat in cer si a tocmit cele sapte ceruri si El este

Atoatestiutor ['A/im].

30. Si cand Stapanul tau*^^' le-a zis ingerilor: „Voi sa pun pe pamant
un inlocuitor [khalifa]*^^'", i-au raspuns: „Sa pui pe cineva care sa faca

stricaciune pe el si sa pricinuiasca varsare de sange, cand noi Tie iti

aducem slava si pe Tine Te veneram cu sfintenie?". Si a zis: „Eu stiu

ceea ce voi nu stiti".

31. Si 1-a Tnvatat pe Adam numele tuturor lucrurilor. Apoi le-a aratat

ingerilor si le-a zis: "Vestiti-Mi Mie numele acestora, daca voi sunteti

Tntru dreptate!".

32. 1-au raspuns ei: "Marire Tie! Nu avem stire decat de ceea ce Tu
ne-ai Tnvatat, caci Tu esti Atoatestiutor [si] Intelept" [AI-'Alini,

Al-Hakim].

18) Allah socoteste ca nimic nu este prea mic pentru a fi dat ca pilda oame-
nilor. Acest verset a fost revelat dupa ce evreii au ras de parabolele cu mustele si

paianjenul, adresate politeistilor. pe motiv ca n-ar semana cu vorbele lui Allah.

19) Nelegiuit are in vedere pe eel care a iesit din supunerea lui Allah.

20) Cum ar fi relatiile dintre rude, apropierea dintre dreptcredinciosi sau para-

sirea poruncilor lui Allah.

21) Allah se adreseaza de aici inainte Profetului Muhammed.
22) CuvantuI arab khalifa are mai multe sensuri, cele mai uzuale fiind: "inlo-

cuitor, succesor"; aici. imputernicit cu autoritatea de a guverna dupa legile divine.
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33. Si i-a zis El: „0, Adam, vesteste-le numele lor!" Si dupa ce le-a

vestit numele lor, le-a zis: „Nu v-am spus ca Eu le stiu pe cele tainice

din ceruri si de pe pamant, dupa cum stiu ceea ce dezvaluiti si ceea ce

ascundeti?"

34. Si atunci cand am spus ingerilor: "Prosternati-va dinaintea lui

Adam'^-^'!" Si s-au prosternat ei, in afara de Iblis*^'*', care nu a voit, ci

s-a semetit si a ramas printre cei necredinciosi.

35. Si zis-am Noi*^^': „0, Adam, salasluieste tu impreuna cu soata ta in

aceasta gradina! Mancati din ea pe indestulate, ori de unde voiti, dar

sa nu va apropiati de acest pom, pentru ca sa nu fiti dintre cei

36. Seitan i-a ademenit [sa manance] din el*^^' si i-a scos pe ei de unde
se aflau. Si le-am zis lor: "Coborati si dusmani va veti fi unul altuia'^''!

Si veti avea pe pamant un salas si cele trebuincioase pana la un timp!"

37. Adam a primit de la Domnul sau cuvinte'^^) [cu care sa se roage] si

[El] 1-a iertat, caci El este lertator, Indurator [At-Tawwab, Ar-Rahim].

38. Am zis: „Coborati [din Rai] cu totii*^^' si cand va veni pentru voi de
la mine o Calauzire'-^^', cei care vor urma Calauzirea Mea nu vor avea a

se teme si nici nu se vor Tntrista.

39. lar aceia care nu cred si iau semnele Noastre drept minciuni,

aceia fi-vor partasii Focului si in el vesnic se vor afla".

40. O, voi fii ai lui Israel, aduceti-va aminte de binele ce v-am facut si

tineti-va legamantul facut Mie si-Mi voi tine legamantul facut voua*'^^'

si de Mine temeti-va;

23) Aici se foloseste cu sensul de "inchinare", o forma de respect pentru

creatia lui Allah.

24) Nume propriu al diavolului, conducatorul lor, unul dintre djinni.

25) Vezi nota nr. 1 din introducere.

26) Din pomul oprit.

27) Voi lui Seitan (Diavolului) si el voua.

28) Cuvinte de inspiratie, rugi cu care sa-L invoce pentru a-1 ierta.

29) Dar in continuare se adreseaza celor doi si lui Seitan, folosind expresia de

plural "coborati".

30) Un trimis al meu pentru a va transmite credinta in Allah si a va calauzi pe
calea vietii preacinstite.

31) In sensul ca veti avea parte de buna rasplata. Incepand cu acest verset si

terminand cu versetul 142, se face referire la fiii lui Israel. Coranul eel nobil vor-
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41. Credeti in ceea ce v-am pogorat'-^^', intarind ceea ce voi aveti si nu
fiti primii care nu cred in el si nu vindeti semnele mele pentru un pret

mic si fata de Mine fiti cu frica!

42. Si nu Tmbracati adevarul cu minciuna si nu ascundeti adevarul,

cand voiTl stitil'-^^'

43. Pliniti rugaciunea, dati Dania si prosternati-va laolalta cu cei care

se pleacai34)!

44. Porunciti oamenilor evlavia si uitati de voi insiva, cu toate ca voi

cititi Scriptura*^^'? Voi nu pricepeti?!''^^'

45. Cautati liman in rabdare si in Rugaciune [As-Salat]\ [Intr-adevar] ea

este anevoioasa, insa nu pentru cei care cred,

46. Care cred ca Tl vor intalni pe Domnul lor si ca la El se vor intoarce.

47. O, voi, fii ai lui Israel, aduceti-va aminte de binele ce v-am facut si

ca Eu v-am preferat [atunci] lumilor.*^^'

48. Si fiti cu frica de o Zi in care nu va putea face un suflet pentru alt

suflet nimic si nu se va primi pentru el mijlocire, nici nu se va lua de la

el schimb si nici ca vor putea fi ele ajutate!

c^^^g^o—
beste pe larg despre ei, adica pe parcursul aproape a unei parti ijuz') intregi. Allah

Preainaltul, dupa ce i-a chemat pe oameni la adorarea Sa - si numai a Sa -, dupa
ce le-a adus oamenilor dovezile limpezi ale unicitatii si existentei Sale si dupa ce

le-a amintit de harul pe care 1-a revarsat asupra stramosuiui lor Adam, i-a chemat
pe fiii lui Israel, adica pe evrei, in mod special, sa dea crezare ultimului dintre

profeti si mesajului pe care 1-a adus de la Allah, pentru ca acesta este scris si in

Tora lor El li se adreseaza in diverse moduri: o data li cheama cu blandete. alta

data ii ameninta si-i inspaimanta, o data le reaminteste de binefacerile pe care

le-a revarsat asupra lor si a parintilor lor, alta data aduce argumente si reprosuri.

32) In Coran.

33) Aluzie la faptui ca iudeii au ascuns calitatile Profetului Muhammed la care

s-a referit si Tora.

34) Adica rugati-va impreuna cu credinciosii care se roaga. S-a folosit plecaciunea in

locul rugaciunii pentru a evidentia obligativitatea ei din timpul rugaciunii.

35) Tora.

36) Acest verset a tost revelat cu referire la unii intelepti evrei, care le spuneau
apropiatilor lor care au imbratisat Islamul: urmati religia lui Muhammed, caci ea

reprezinta Adevarul! Insa ei le porunceau celorlalti oameni sa creada, fara ca ei

sa faca acest lucru.

37) "V-am ales maintea lumilor": Am facut din voi, prin trimiterea profetilor

voua si prin implinirea de catre voi a mesajului lor, eel mai onorat dintre neamurile

timpului nostru.
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49. [Si aduceti-va aminte ca] Noi v-am izbavit de neamul lui Faraon,

care va supunea la rele chinuri, junghiindu-i pe fiii vostri si crutand

viata doar muierilor voastre! In aceasta fost-a mare incercare de la

Domnul vostru.

50. Si despicat-am pentru voi marea si v-am mantuit si am inecat

neamul lui Faraon, pe cand voi priveati.

51. Si Ne-am inteles cu Moise*^^' pentru patruzeci de nopti*^^', iar voi

ati ales vitelul [pentru a-1 adora], in lipsa lui [Moise] si ati fost voi

nelegiuiti.

52. V-am iertat voua dupa aceea, nadajduind ca veti fi multumitori.

53. Si datu-i-am lui Moise Scriptura, Cartea Doveditoare [Al-

Furqanj''^^', nadajduind ca veti fi calauziti.

54. Si zis-a Moise atunci neamului sau: "O, neam al meu, ati fost

nedrepti cu voi insiva prin adorarea vitelului. Deci cereti iertare

Creatomlui vostru si rapuneti-va unii pe altii*'^^'. Aceasta este mai bine

pentru voi la Facatorul vostru. Dar El v-a iertat, caci El este eel lertator,

Indurator [At-Tawwab, Ar-Rahim].

55. Si [aduceti-va aminte] cand ati zis voi: "O, Moise! Nu te vom crede

pana nu-L vom vedea pe Allah deslusit. Si trasnetul s-a abatut asupra

voastra [si v-a ucis], in vreme ce voi priveati.

56. Apoi v-am inviat, dupa ce ati murit, nadajduind ca veti fi multu-

mitori.

57. Si am facut sa va umbreasca nori si am pogorat peste voi mana si

prepelite. „Mancati din bunatatile pe care vi le-am daruit!". Iar ei nu
au fost nedrepti cu Noi, ci fata de ei insisi au fost nedrepti.

58. Si zis-am Noi: „lntrati in aceasta cetate*'*^' si mancati din [bunata-

tile] ei oriunde veti voi, pana va veti satura. Intrati pe poarta cu sme-
renie, spunand: „indurare!", iar Noi vom ierta pacatele voastre si-i vom
spori pe cei care fac bine".

38) In limba araba Musa.

39) Sa-i pogoare Allah Tora.

40) Care arata calea adevarului. deosebind-o de calea ratacirii (Tora), in araba

Al-Furqan, care este, in alte contexte, si unul dintre numele Coranului.

41) lertarea lui Dumnezeu pentru ei era porunca de a se ucide intre ei, dar

Domnului i s-a facut mila si i-a iertat si de la aceasta porunca.

42) Al-Quds (unul din numele arabe ale orasului lerusalim) sau Ariha (numele

arab al orasului lerihon).
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59. Dar au schimbat cei nedrepti cuvantul cu un altul decat eel care li

s-a poruncit si am pogorat asupra celor care au fost nedrepti,

pedeapsa din cer, pentru ca ei au fost nelegiuiti.

60. Si cand Moise a cerut apa pentru neamul sau, i-am zis: "Loveste

cu toiagul tau stanca!" Si au tasnit din ea douasprezece izvoare. Si a

cunoscut fiecare semintie locul sau de baut. "Mancati si beti din darul

lui Allah si nu faceti rau pe pamant fiind stricatori!"

61. Si [luati aminte] cand ati spus voi: „0, Moise! Nu vom putea
Tndura un singur soi de bucate! Roaga-te pentru noi la Domnul tau sa

scoata pentru noi din ceea ce da la iveala pamantul, din legumele lui:

castraveti, usturoi, linte si ceapa!", a zis el: „Voiti a schimba cu ceea ce

este mai rau ceea ce este mai bun? Coborati intr-un alt oras, unde veti

gasi ceea ce ati cerut!" Si a cazut asupra lor umilinta si saracie si s-au

Tntors insotiti de mania lui Allah. Si aceasta pentru ca ei nu au crezut in

semnele lui Allah, pentru ca i-au ucis pe profeti pe nedrept; aceasta

pentru ca ei s-au rasculat si au calcat randuielile.

62. Cei care au crezut in [Islam], precum si aceia dintre cei care s-au

iudaizat, dintre crestinii si sabeenii''^'^' care au crezut in Allah si in Ziua

de Apoi si au facut bine, vor avea rasplata lor de la Domnul lor. Ei

n-au a se teme si nici nu se vor mahni.

63. Si am incheiat legamantul cu voi si am inaltat asupra voastra

Muntele''^'^). "Tineti ceea ce v-am dat cu tarie si amintiti-va ceea ce este

Tntr-aceea! Poate veti fi cu frica!"

64. Apoi v-ati indepartat, dupa aceea, si de n-ar fi fost harul lui Allah

asupra voastra si indurarea Lui, ati fi fost printre cei pierduti.

65. Voi stiti ce au patit aceia dintre voi care au nesocotit Sabatul''^^' si

le-am zis lor: "Sa fiti maimute dispretuite!"

—c^^^g^o—
43) Au existat doua comunitati cu nume asemanatoare: o comunitate ai carei

supravietuitori (circa 2000 de suflete) traiesc si in prezent in Irak, cunoscuti sub

numele de crestini de SfantuI loan, si o comunitate care a locuit in Yemen cu

cateva sute de ani inainte de Christos si a avut un rol important in istoria timpurie

a Arabiei.

44) Muntele At-Tur din Sinai.

45) Ziua de sambata, statornicita ca zi nelucratoare la evrei. Nerespectarea ei

se pedepseste cu moartea. (Cf. Biblia. Exodul; 31:14) Probabil ca aici este vorba

de obiceiul unei comunitati de pescari de pe literal care au continual sa incalce

aceasta porunca si au fost pedepsiti, fiind preschimbati in maimute.
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66. Si i-am facut pilda pentru cei din vremea lor si pentru cei de
dupa ei, indemnare pentru cei cu frica.

67. Si [aduceti-va aminte cand] Moise a zis neamului sau: "Allah va

porunceste sa junghiati o vaca!"''^^' Si au raspuns ei: "Ne iei in

deradere?" lar el le-a raspuns: "Sa ma fereasca Allah sa fiu dintre cei

nestiutori!"

68. Au zis: "Roaga-te pentru noi Domnului tau sa ne arate limpede

cum sa fie!". El a raspuns: "lata, El zice ca ea sa fie o vaca nici prea
batrana, nici prea tanara, ci de varsta mijlocie, intre acestea. Si acum
faceti ce vi se porunceste!"

69. Au zis: "Roaga-te pentru noi Domnului tau sa ne arate limpede
culoarea ei!" A raspuns: "lata, El zice sa fie o vaca de culoare galben

stralucitor, sa placa privitorilor".

70. Au zis: "Roaga-te pentru noi Domnului tau sa ne arate care sa fie

ea, caci vacile sunt la fel in ochii nostri, dar noi, daca va voi Allah, vom
fi bine indreptati!"

71. A zis: „lata. El zice sa fie o vaca nu slabita, ce ara pamantul si

adapa semanaturile, ci sanatoasa, fara nici o pata pe ea". Au zis:

„Acum ai adus adevarul!" Si au junghiat-o, dar putin a lipsit sa nu o

faca.

72. [Si aduceti-va aminte cand] ati omorat un suflet si v-ati invinuit

unii pe altii asupra lui. Insa Allah va scoate la iveala ceea ce voi tineti

ascuns!

73. Si [atunci] Noi am zis: "Loviti-1 pe el cu o bucata din ea!" Si asa

[cum 1-a inviat pe el], Allah ii va readuce la viata pe cei morti*'^^' si va

arata semnele Sale. Poate astfel o sa pricepeti.

c^^^g^o—
46) Era printre fiii lui Israel un barbat sterp, care n-a avut parte de copii, dar

avea multa avere. Fiul fratelui sau, care-i era mostenitor, 1-a ucis, iar noaptea 1-a

carat si 1-a lasat in fata usii unui barbat dintre ei. Apoi i-a invinovatit pe ei de

moartea lui, meat s-au repezit la arme si s-au napustit unii asupra altera. Dar cei

intelepti dintre ei au zis: de ce ne macelarim unii pe altii, cand Trimisul lui Allah

se afla printre noi? Si au venit ei la Moise si i-au spus ce se intampiase. Atunci el

le-a zis: Allah ua porunceste sa mjunghiati o vaca!

47) Aceasta este o pilda pentru puterea lui Allah de a-i readuce la viata pe toti

mortii in Ziua Judecatii.
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74. Apoi au incremenit inimile voastre, dupa aceea, asemenea pie-

trelor sau chiar mai invartosite, caci din unele pietre tasnesc paraie,

iar altele se despica si iese din ele apa, iar altele se prabusesc de frica

lui Allah. Dar Allah nu este fara bagare de seama la ceea ce faceti

voi.

75. Oare nazuiti ca ei sa creada cu voi, cand o parte din ei au auzit

cuvantul lui Allah**^^', apoi 1-au rastalmacit, dupa ce 1-au priceput, cu

buna-stiinta lor?

76. Si daca se intalnesc cu aceia care cred''^^', ei zic: "Noi credem!".

Dar cand raman numai intre ei, zic: "Voiti voi sa le vorbiti despre ceea

ce Allah v-a dezvaluit<^°) pentru ca ei sa faca din aceasta un temei

Tmpotriva voastra dinaintea Domnului vostru? Oare voi nu
pricepeti?"*^^'

77. Oare ei nu pricep ca Allah stie atat ceea ce ei tainuiesc, cat si

ceea ce ei rostesc cu glas tare?

78. Si printre ei'^^' sunt neinvatati care nu cunosc Scriptura, ci au doar

naluciri si ei doar banuiesc.

79. Dar vai acelora care plasmuiesc Scriptura'^'^' cu mainile lor si

spun "Aceasta este de la Allah", pentru a dobandi prin aceasta o mica
simbrie! Vai pentru ceea ce mainile lor au scris si vai lor pentru ceea

ce agonisesc!

80. Au zis ei'^'^': "Nu ne va atinge Focul decat cateva zile numarate!"

Spune-le: "Oare aveti de la Allah fagaduinta? Allah nu va incalca

fagaduinta Sa! Sau voi spuneti despre Allah ceea ce nu stiti?"

81. Dar nu! Aceia care au savarsit un pacat si pe care i-a impresurat

pacatul, aceia sunt oaspetii Focului si ei in el vor ramane vesnic.

c^^gsg^o
48) Tora.

49) Cu musuimanii.

50) Despre dezvaluirea pe care Allah v-a facut-o in Tora despre adevarul

profetiei lui Muhammed.
51) Aluzie la faptul ca recunoasterea pomenirii Profetului Muhammed in Tora

va fi adusa ca argument impotriva lor in Ziua Judecatii de Apoi.

52) Printre iudei.

53) Care rastalmacesc, inventeaza. compun. redacteaza, scriu Tora.

54) Evreii.
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82. lar aceia care au crezut si au savarsit fapte bune, aceia sunt

oaspetii Raiului si ei in el vor ramane vesnic.

83. Si luati aminte [cand] Noi am facut legamant cu fii lui Israel: „Sa
nu-L adorati decat pe Allah si cu parintii vostri sa va purtati bine, ca si

cu rudele, cu orfanii si cu sarmanii! Si sa spuneti oamenilor vorbe bune,

sa Tmpliniti Rugaciunea [As-Salat] si sa dati Dania [Az-Zakat]!" Apoi
v-ati lepadat, afara de putini dintre voi, si v-ati abatut.

84. Am facut legamant cu voi sa nu varsati sangele vostru si sa nu va

alungati din casele voastre. Atunci ati Tncuviintat aceasta si voi puteti

fi martori.

85. Apoi voi insiva v-ati macelarit si ati alungat o parte dintre voi din

caminele lor. V-ati Tntrajutorat Tmpotriva lor numai la faradelege si dus-

manie. lar daca au venit incatusati la voi, i-ati rascumparat, cu toate ca

va fusese oprit sa-i alungati. Oare voi credeti numai intr-o parte a

Scripturii si respingeti o alta parte? Si care va fi rasplata acelora care

fac aceasta, dintre voi, decat rusinea in aceasta viata, iar in Ziua Invierii

sa fie supusi la cele mai cumplite chinuri? Allah nu este fara bagare de
seama la ce faceti voi.

86. Acelora care au preferat Viata lumeasca pe Viata de Apoi nu li se

vor putea usura chinurile si nici ajutati nu vor fi.

87. 1-am daruit lui Moise Cartea si am facut sa-i urmeze alti trimisi.

1-am dat lui Isus ['Isa], fiul Mariei [Maryam], semnele deslusite si 1-am

intarit pre el cu duhul sfant'^^'. Insa de fiecare data cand a adus la voi

un trimis, ceea ce nu placea sufletelor voastre, v-ati semetit si pe o

parte dintre trimisi i-ati invinuit de minciuna, iar pe o alta parte i-ati

rapus.

88. Au zis ei: "Inimile noastre sunt invaluite". Dar i-a blestemat Allah

pentru necredinta lor si doar putin cred ei*^*^'.

89. Si cand le-a venit Cartea'^^' de la Allah, intarind-o pe cea pe care

o aveau ei - dupa ce mai inainte se rugasera pentru ajutor impotriva

celor care nu credeau -, cand le-a venit ceea ce stiusera'^^', 1-au taga-

duit pe el [Muhammed]. Blestemul lui Allah asupra celor care nu cred!

c:.^:2^''z:)
—

55) Prin duhul sfant, exegetii Coranului il a

56) Intr-o alta interpretare - ..sunt putini ce

57) Coranul.

58) Cand a venit Muhammed, aducand mesajul, dupa ce in Tora fusesera n-

tionate vestile despre el si cunoscusera calitatile lui.
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90. Pe nimica toata si-au dat sufletele lor, tagaduind ceea ce Allah a

pogorat, cu pizma pentru ceea ce Allah pogoara cu harul Lui acelora

dintre robii Sai pe care El Ti voieste. Si au avut ei parte de manie
peste manie. lar necredinciosii au parte de chinuri umilitoare.

91. lar cand li s-a zis: "Credeti in ceea ce a pogorat Allah!", ei au

raspuns: "Noi credem in ceea ce ne-a fost pogorat!" Si ei se leapada

de ceea ce a venit mai apoi - si care este Adevarul ce intareste ceea

ce au ei! Spune*^^': "Si de ce i-ati omorat pe profetii lui Allah de mai
Tnainte, daca ati fost dreptcredinciosi [Mu'minin]?"

92. Si pentru voi Moise a venit cu semnele doveditoare iar dupa aceea

voi ati ales vitelul in lipsa lui si ati fost nelegiuiti.

93. Si [aduceti-va aminte] cand am incheiat legamantul cu voi si am
ridicat deasupra voastra muntele At-Tur [zicand]: "Tineti ceea ce v-am
dat, cu tarie, si ascultati!". Au raspuns ei: "Am auzit, dar nu ne
supunem!" Si au fost adapate inimile lor cu vitelul pentru necredinta

lor. Spune: "Ce lucru respingator va porunceste credinta voastra, daca
voi sunteti credinciosi!"

94. Spune: "Daca voi aveti casa cea vesnica<*^°' la Allah numai pentru

voi, fara de alti oameni, atunci doriti-va moartea, daca sunteti

cinstiti!".

95. Dar nicicand nu o vor dori, din pricina celor savarsite cu mainile

lor mai inainte. Dar Allah este Stiutor al nelegiuitilor.

96. Vei afla ca ei sunt cei mai poftitori de viata dintre oameni, mai
mult chiar decat paganii'^^'. Ar vrea fiecare dintre ei sa i se dea sa

traiasca o mie de ani. Dar nu se va gasi izbavitor de chinuri pentru el,

nici de va trai atat de mult, caci Allah vede ce fac ei.

97. Spune: "Cine este dusman lui Gavriil'^^'?" El*^^' 1-a pogorat
[Coranul] in inima ta, cu ingaduinta lui Allah, adeverind ceea ce se afla

dinaintea lui, ca indreptare si bunavestire pentru credinciosi.

—C^g^g^O—
59) Spune-le, o, Muhammed, iudeilor!

60) Paradisul.

61) Adica decat politeistii.

62) In limba araba Gibril, Jibril.

63) Gavriil ti 1-a revelat.
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98. Acela care este dusman al lui Allah, al ingerilor Sai si al trimisilor

Sai, al lui Gavriil si al lui Mihail [sa stie ca] Allah este dusmanul
necredinciosilor!

99. Ti-am pogorat tie semne deslusite si nu le tagaduiesc decat cei

nelegiuiti.

100. De fiecare data cand au facut un legamant, s-au lepadat de el o

parte dintre ei [dintre iudei], ba cei mai multi dintre ei nu cred.

101. Si cand a venit la ei un trimis al lui AUah''^'^', intarind ceea ce ei

aveau, o parte dintre cei care aveau Scriptura au lepadat Cartea lui

AUah**^^' in spatele lor, ca si cand ei nu ar sti nimic,

102. Si au urmat ceea ce seitanii au nascocit in timpul imparatiei lui

Solomon*^^', dar nu a fost necredincios Solomon, ci seitanii*^^' au fost

necredinciosi. Ei i-au invatat pe oameni vrajitoria si ceea ce a fost

trimis celor doi ingeri din Babel, lui Harut si Marut'*^^'. Dar ei doi nu
invatau pe nimeni inainte de a-i spune: "Noi suntem o ispita, deci nu fi

necredincios!" Si au invatat de la ei^ doi [chiar si] cum sa semene
dezbinare intre barbat si soata lui. Insa ei nu puteau sa faca rau

nimanui, fara ingaduinta lui Allah. Ei au invatat ceea ce le aduce rau si

nu le foloseste si totusi au stiut ca cei care vor dobandi aceasta nu vor

avea parte in Viata de Apoi. Ce lucru de nimic au dobandit in schimbul

vinderii sufletelor lor! Daca ei ar fi stiut !*^^'

103. Daca ei ar fi crezut si ar fi fost cu frica, ar fi primit rasplata mai
buna de la Allah. O, de-ar fi stiut!

c^^^g^o

54) Muhammed.
65) Tora.

66) In limba araba Solayman.

67) Aici prezicatorii si oamenii rai.

68) Cei doi ingeri - Harut si Marut - dupa unii exegeti doi magi, care i-au

invatat pe oameni vrajitoria la Babel, in Mesopotamia.

69) Cand Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! - 1-a

pomenit pe Solomon printre trimisi, a zis unul dintre rabinii evreilor: Nu va mirati

ca Muhammed pretinde ca fiul lui David a fost profet? Pe Allah, el nu a fost decat

un vrajitor! Atunci a fost revelat acest verset.
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104. O, voi, cei care ati crezut, nu ziceti "Ra'i-na!"^^^^\ ci "Priveste

spre noi!". Si fiti ascultatori, caci pentru necredinciosi osanda
dureroasa va fi!

105. Nu vor cei care nu cred dintre oamenii Scripturii'^^', nici

politeistii, sa se pogoare asupra voastra binele de la Domnul vostru,

dar Allah li alege pentru indurarea sa pe aceia care voieste El, caci

Allah este Stapanul harului nemarginit.

106. Daca Noi anulam*^^' un verset sau il facem uitat, aducem altul

mai bun decat el sau asemenea lui. Nu stii ca Allah este cu putere
peste toate?

107. Nu ai stiut ca a lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului
si ca nu aveti, in afara de Allah, ocrotitor si sprijinitor?

108. Sau voiti [voi, musulmanii] sa-i cereti trimisului vostru, asa cum i

s-a cerut lui Moise mai inainte? Si eel care schimba prin necredinta

credinta, acela se abate de la drumul eel drept.

109. Voit-au multi din neamul Scripturii sa va faca din nou, dupa
credinta voastra, necredinciosi, din pricina pizmei din sufletele lor,

dupa ce li s-a aratat adevarul. lertati si nu luati in seama, pana ce va
veni Allah cu porunca Sa, caci Allah este cu putere peste toate!

110. Pliniti Rugaciunea [As-Sa/at] si dati Dania [Az-Zakat], caci binele

pe care vi-1 daruiti voua Tnsiva, il veti gasi la Allah, fiindca Allah vede
bine ceea ce faceti.

111. Au zis ca nu vor intra in Rai decat cei care sunt iudei sau

crestini! Acestea sunt doar dorintele lor. Raspunde-le: "Aduceti dovada
voastra daca aveti dreptate!".

112. Ba nu! Cei care s-a supus lui Allah si face bine, va avea rasplata

sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme si nici nu vor fi mahniti!

—c^^^g^o—
70) Ambiguitatea generata de posibilitatea socotirii cuvantului din limba araba

ra'i-na, fie imperativul verbului ra'a (a ocroti pe cineva), fie participiul activ al

verbului ra'una (a fi aiurit, zapacit). In plus, in limba ebraica exista un cuvant cu

forma asemanatoare, cu sensul "raul nostru". Prin cuvantul care are numele de

actiune, "ocrotire", evreii urmareau insultarea Trimisului cu calificativul de "aiurit,

nechibzuit".

71) Evreii si crestinii.

72) Noi schimbam sau Noi iniocuim versetele sau prescriptiile lor.
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113. Au zis iudeii: "Crestinii nu au nici un temei!" Si au zis crestinii:

"ludeii nu au nici un temei!" Si [totusi] ei citesc Scriptura*^'^'. Si astfel au

zis si cei care nu au stiinta'^'^', asemenea vorbelor lor. Dar Allah va

judeca in Ziua Invierii in cele asupra carora au pareri diferite.

114. Si cine este mai nedrept decat acela care a oprit ca in moscheile

lui Allah sa se rosteasca numele Lui si s-a indarjit sa le pustiasca?

Acestia nu se cuvine sa intre in ele decat cu frica [de Allah]. Ei vor

avea in aceasta lume parte de ocara si vor avea in Lumea de Apoi
chin mare.

115. Ale lui Allah sunt Rasaritul si Apusul si oriincotro va veti

intoarce, acolo este Fata lui Allah, caci Allah este Cel cu Har
Nemarginit [si El este] Atoatestiutor [Wasi', 'Alim].

116. Au spus*^^': "Allah si-a luat un fiu". Nici vorba! Ale Lui sunt cele

din ceruri si de pre pamant! Toate li sunt ascultatoare Lui!

117. [El este] Facatorul desavarsit al cerurilor si al pamantului si daca
hotaraste un lucru, El spune doar: „Fii" si acesta este!

118. Au zis cei care nu stiu*^^': "De-ar vorbi Allah cu noi sau de ne-ar

veni vreun semn!" Asa au spus si cei de dinaintea lor, cuvinte

semanand cu ale lor. Inimile'^^' lor seamana. Si Noi am adus semne
limpezi pentru cei care vor sa creada neclintit.

c^^gsg^o

73) Evreii citesc Tora care il vestea pe Isus, iar crestinii citesc Evanghelia care

confirma justetea mesajului lui Moise, dar fiecare din cele doua grupuri socoteste

mincinoase mesajul si prorocirea trimisului celuilalt. Ibn Abbas a zis: Cand neamul

de crestini din Najran au venit la Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si

sa-l miluiasca! -, au venit la ei rabinii iudeilor si au pornit sa discute in

contradictoriu in fata Trimisului lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

miluiasca! Si a zis Rati' ben Harmala: Voi nu aveti nici un temei! Si a tagaduit

profetia lui Isus si a tagaduit si Evanghelia. Si le-a zis unul din barbatii din neamul

de crestini din Najran evreilor: Voi nu aveti nici un temei! Si a tagaduit profetia

lui Moise si Tora. Si Allah a revelat acest verset.

74) Necredinciosii arabi, referindu-se la ProfetuI lor

75) Crestinii si iudeii.

76) Quraysitii politeisti.

77) Inima, in anumite contexte - cum este si eel de fata -. are sensul de "minte,

ratiune".
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119. Noi te-am trimis cu Adevarul, ca bun vestitor si prevenitor, dar

nu vei fi intrebat despre oaspetii ladului.

120. Nu se vor invoi cu tine iudeii si nici crestinii pana ce nu le vei

urma credinta lor. Spune: "Calauzirea lui AUah*''^' este singura

Calauzire adevarata!" Daca vei urma dorintele lor, dupa Stiinta pe
care ai primit-o, nu vei avea nici ocrotitor, nici ajutor*^^'!

121. Aceia carora le-am dat Cartea*^°', vor recita [Coranul] asa cum
trebuie sa fie recitat'^^', caci aceia cred in el, iar cei care nu cred in

el, aceia sunt pierzatori.

122. O, fii ai lui Israel, aduceti-va aminte de binele ce v-am facut si ca

Eu v-am preferat inaintea lumilor!'^^'

123. Si fiti cu frica de o Zi in care nu va putea face un suflet pentru

alt suflet nimic si nu se va lua de la el schimb, nu se va primi pentru el

mijlocire, nici nu va putea fi el ajutat!

124. Si [luati aminte] cand pe Avraam 1-a incercat Domnul sau cu cu-

vinte*^^' si le-a Tmplinit si a zis: „Eu te fac peste oameni Imam". A
intrebat: „Si pe scoboratorii mei?" 1-a raspuns: „Nu-i priveste

legamantul Meu pe cei nelegiuiti!*^'^'".

125. Si am facut Noi Casa<^^' loc de revenire pentru oameni si

refugiu'^*^' [si am zis]'^'''': "Tineti locul lui Avraam ca loc de rugaciune!"

si am incheiat cu Avraam si Ismail legamant [cerandu-le]: "Curatati

Casa Mea pentru cei care o inconjoara si cei care se retrag piosi in Ea
si cei care fac Rugaciunea si se prosterneaza!"

78) Islamul.

79) Care sa te apere de pedeapsa lui Allah.

80) Referire la iudeii si crestinii care s-au convertit la Islam.

81) Vor aplica prescriptiile Coranului intocmai.

82) V-am preferat celorlalte neamuri din vremea voastra, trimitandu-va vol

religia lui Allah.

83) Porunci

84) Dintre semintia lui Adam.
85) Sanctuarul Al-Kaaba de la Mekka.

86) In acest verset sunt enumerate cateva dintre elementele ritualului peler

najului la sanctuarul de la Mekka.

87) Tuturor oamenilor.



2 • SURAT AL-BAQARA

126. Si [luati aminte] cand a zis Avraam: "Doamne, fa-1 un oras al

pacii si hraneste poporul lui cu roade, pe aceia dintre ei care cred in

Allah si in Ziua de Apoi". Si a raspuns [Allah]: "lar eel care nu crede,

va avea parte de bucurie si de hrana putin tirnp*^^', apoi il voi supune la

chinurile iadului. Vai, ce soarta cumplita!"

127. Si cand Avraam si Ismail au ridicat temeliile Casei, [au zis ei]:

"Doamne, primeste-o de la noi!*^^' Tu esti Cel care Aude Totul [si]

Atoatestiutor [As-Sq mi", A/- 'A/im]!

128. Doamne, fa-ne pe noi supusi [musulmani] Tie si fa dintre urmasii

nostri o comunitate musulmana [supusa Tie]! Si arata-ne noua
randuielile noastre*^*-*' si ne iarta pre noi, caci Tu esti lertator, Indurator

[At-Tawwab, Ar-Rahim]\

129. Doamne, trimite-le lor un Trimis dintre ei, care sa le recite

versetele Tale si sa li invete Cartea si Intelepciunea si sa li curateasca

pre ei'^^'. Doara Tu esti Atotputernic, Intelept [AI-'Aziz, Al-Hakim]\"

.

130. Si cine se leapada de religia lui Avraam, afara de acela care se

nesocoteste pe sine Tnsusi? Noi 1-am ales, [pe Avraam] doara, in

aceasta lume si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei drepti

[evlaviosi]*^^)^

131. Cand i-a zis Domnul lui: "Supune-te!", el a raspuns: "M-am
supus*^'^' [Tie], Stapan al lumilor!"

132. Si Avraam a lasat-o ca indemnare fiilor sai si asemenea si

lacob*^'^' [zicand ei]: "O, fiii mei, Allah v-a ales voua religia [Islamul] si,

de aceea, sa nu muriti altfel decat musulmani!"

133. Sau ati fost voi martori cand a venit moartea la lacob, atunci

cand el i-a intrebat pe fiii lui: "Pe cine veti adora voi dupa moartea
mea?" Si i-au raspuns ei: "Voim sa-1 adoram pe Domnul tau si pe
Domnul parintilor tai Avraam, Ismail si Isaac*^^', pe Domnul eel Unic.

Noi numai Lui li vom f i supusi [musulmani]
!

"

88) Adica in timpul vietii.

89) Primeste de la noi munca noastra!

90) Ritualurile adoratiei si religiei noastre.

91) De credinta politeista.

92) Aici in sensul de "cei apropiati lui Allah".

93) Islam este un cuvant arab care inseamna supunere.

94) In limba araba Ya'qub.

95) In limba araba Ishaq.
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134. Acest neam a trecut. El are ceea ce si-a agonisit, iar voi veti

avea ceea ce v-ati agonisit. Voi nu veti fi intrebati pentru ceea ce au

facut ei.

135. Si au zis: "Fiti iudei sau fiti crestini si sunteti pe calea cea buna!"

Spune: "Ba [urmati] credinta lui Avraam, adevarat credincios, care nu
a fost dintre politeisti!"

136. Spuneti*^^': "Noi credem in Allah si in ceea ce ne-a fost trimis

noua si ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui lacob

si semintiilor*^^'; in ceea ce le-a fost dat lui Moise si lui Isus si in ceea

ce le-a fost dat [tuturor] profetilor de catre Domnul lor. Noi nu facem
deosebire intre ei! Noi Lui li suntem supusi [musulmani]!".

137. Daca ei'^^' vor crede in ceea ce voi credeti, vor fi pe calea cea

buna! Dar daca ei se vor abate, inseamna ca ei se gasesc intr-o

schisma'^^' si Allah te va feri de [raul] lor, caci El este Cel care Aude
Totul [si] este Atoatestiutorul [As-Sami', AI-'Alim].

138. [Aceasta este] Legea lui Allah! Si cine are o lege mai buna decat

Allah?! Noi Lui li suntem slujitori!

139. Spune: "Voiti sa disputati cu noi in legatura cu Allah? El doara e

Domnul nostru si Domnul vostru! Faptele noastre sunt ale noastre, iar

faptele voastre sunt ale voastre. Noi numai Lui li suntem devotati".

140. Sau voiti voi sa ziceti ca Avraam, Ismail, Isaac, lacob si semintiile

lor au fost iudei sau crestini? Spune: "Voi sunteti mai stiutori'^°°' sau

Allah? Si cine este mai nelegiuit decat acela care a tinut ascunsa la el

marturia ce o avea de la Allah?" Allah nu este nebagator de seama cu

ceea ce faceti voi!

141. Acest neam a trecut. El are ceea ce si-a agonisit, iar voi veti

avea ceea ce v-ati agonisit! Voi nu veti fi intrebati pentru ceea ce au

facut ei(ioi).

96) Allah se adreseaza musulmanilor.

97) "Semintiilor": Nepotii lui lacob. adica descendentii fiilor sai. Si au fo

aceste semintii in numar de douasprezece.

98) Crestinii si iudeii.

99) Fata de Muhammed.
100) In legatura cu religia lor.

101) Versetul 134 a inceput o anumita argumentare si aici este reluat c

aceleasi cuvinte. incheind paragraful.
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142. Vor zice cei fara chibzuinta dintre oameni: „Ce i-a intors de la

Qib/Q*^°^' lor pe care o avusesera mai inainte?" Spune: „Ale lui Allah

sunt Rasaritul si Apusul. El il calauzeste pe acela pe care voieste El pe
o cale dreapta".

143. Astfel Noi am facut din voi o comunitate cumpatata, pentru ca

sa fiti martori in legatura cu oamenii si pentru ca Profetul sa fie martor
in legatura cu voi. Si nu am ales Qibia pe care ai avut-o decat pentru

a-1 sti pe eel care-1 urmeaza pe Profet [cand o vom schimba] si pe eel

care se intoarce pe calcaiele sale. Si va fi lucru greu [acesta], mai putin

pentru cei pe care i-a calauzit Allah. Si nu va lasa Allah sa fie in desert

Rugaciunea voastra*^^^', caci Allah este fata de oameni lertator,

Indurator [Ra'uf, Rahim].

144. Noi vedem deseori indreptarea fetei tale catre cer. Sa te

indreptam catre o QibJa care-ti va placea. Asadar, indreapta-ti fata

spre Moscheea cea Sfanta'^^'*'! Si oriunde ati fi, indreptati fetele

voastre catre ea! lar cei carora le-a fost data Cartea, stiu ca

indreptarea [spre Moschee] este adevarul de la Domnul lor. Si Allah

nu este nebagator de seama la ceea ce fac ei.

145. Daca tu ai aduce celor carora li s-a dat Scriptura'^^^' toate

semnele, nu ar urma ei Qiblei tale si nici tu nu ai urma Qiblei lor. Si

nu urmeaza unii QibIa altora. lar daca tu ai urma poftei lor, dupa
stiinta ce ai primit-o, atunci tu ai fi dintre nelegiuiti.

146. Cei carora le-am dat Scriptura, il cunosc [pe Muhammed] asa

cum li cunosc pe fii lor, insa o parte dintre ei'^^*^' ascund adevarul

[despre el], cu toate ca Tl cunosc*^°^'.

—c^ggggc::)—
102) Directia spre care se indreapta musulmanii in timpul Rugaciunii. Curand

dupa hijra (hegira), Allah a poruncit credinciosilor musulmani sa nu se mai in-

drepte in timpul Rugaciunii spre lerusalim (Bayt al-Maqdis, un alt nume arab al

orasului lerusalim, insemnand Casa Locului Sfant), ca pana atunci, ci spre Mekka.

103) Rugaciunea pe care o faceati cu fata spre lerusalim, inainte de
intoarcerea spre Mekka.

104) Al-Masjid al-Haram
mari moschei de la Mekka, i

105) Evreii si crestinii.

106) Invatatii cunoscatori ai Cartii Sfinte, adica o parte dintre ei - si acestia

sunt mai-marii lor si rabinii lor - ascund adevarul si nu-1 declara, ascund calitatea

Profetului^, cu toate ca el le-a fost descris foarte limpede.

107) II cunosc dupa semnele profetiei sale.
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147. [E] Adevarul de la Domnul tau. Deci nu fi dintre aceia care se

Tndoiesc!

148. Fiecare are o directie spre care se indreapta. Voi insa intreceti-va

la faptele bune. Oriunde v-ati afla, Allah va va aduce pe toti [la

judecata], caci Allah este peste toate cu putere.

149. Si de oriunde ai pleca, indreapta-ti fata catre Moscheea Al-

Haram*^°^'! Ea este Adevarul de la Domnul tau si Allah nu este fara

bagare de seama la ceea ce voi faceti.

150. Si de oriunde ai pleca, indreapta-ti fata catre Moscheea Al-

Haram! Oriunde v-ati afla, indreptati-va fetele catre ea, pentru ca

lumea sa nu aiba un temei impotriva voastra, in afara acelora dintre ei

care sunt nelegiuiti. Si nu va temeti de ei, ci temeti-va numai de Mine,

caci Eu voi sa-Mi implinesc harul Meu asupra voastra si poate ca veti fi

bine calauziti!

151. Tot astfel v-am trimis voua un Profet dintre voi, care sa va

citeasca versetele noastre, sa va curateasca si sa va invete Cartea si

Intelepciunea si sa va invete ceea ce nu stiati!

152. Pomeniti-Ma pe Mine si o sa-Mi aduc aminte de voi! Si sa-Mi fiti

multumitori, sa nu fiti fara credinta fata de Mine!

153. O, voi, cei care credeti! Cautati ajutor intru rabdare si

Rugaciune [As-Salat], caci Allah este cu cei rabdatori!

154. Nu spuneti despre cei care sunt ucisi pe calea lui Allah "Ei sunt

morti!", caci ei sunt vii, dar voi nu va dati seama!

155. Va vom Tncerca cu putina spaima, foamete, lipsire de bunuri, de

suflete si de roade, dar binevesteste celor rabdatori,

156. Care, daca s-a abatut asupra lor vreo nenorocire, spun: "Noi

suntem ai lui Allah si noi la El ne intoarcem".

157. Aceia sunt cei peste care se pogoara binecuvantarea Domnului
lor si indurarea Lui si aceia sunt cei calauziti.

108) Moscheea cea oprita sau cea sacra - mare moschee din Mekka, numita .,oprita"

pentru ca in curtea ei sunt interzise lupta, vanatul. taierea pomilor si a ierbii.
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158. As-Safa si AZ-Mariua*^'-'^' sunt dintre randuielile lui Allah, iar eel

care face pelerinajul la Casa'^^°' sau Pelerinajul mic*^^^' nu comite nici

un pacat daca le inconjoara. Iar acela care de bunavoie face bine [sa

stie ca] Allah este Multumitor [si] Atoatestiutor [Saker, 'AUm].

159. Iar pe aceia care ascund semnele cele limpezi*^^^' si Calauzirea

pe care Noi le-am trimis, dupa ce le-am facut cunoscute oamenilor
prin Scriptura'^^^', pe aceia li blestema Allah si li blestema

blestematorii,

160. in afara de aceia care s-au cait, au indreptat [ceea ce au stricat mai
inainte]*!^^'*' si au dezvaluit [adevarul]. Pe aceia li voi ierta, caci Eu sunt

lertator, Indurator [At-Tawwab, Ar-Rahim].

161. Aceia care au tagaduit credinta si au murit necredinciosi, peste

aceia se va abate blestemul lui Allah, al ingerilor si al tuturor

oamenilor.

162. Vor ramane vesnic in el'^^^'; nu le vor fi usurate chinurile si nu
vor fi pasuiti.

163. Domnul vostru este un Domn Unic. Nu exista divinitate in afara

de El. El este eel Milostiv, Indurator [Ar-Rahman, Ar-Rahim].

164. In facerea cerurilor si a pamantului, in schimbarea noptii si zilei,

in corabiile care plutesc pe mari cu ceea ce foloseste oamenilor, in

apa pogorata de Allah din cer, cu care a Tnviat pamantul, dupa ce a

fost mort, si a raspandit pe el vietatile, in schimbarea vanturilor si

nourilor supusi dintre cer si pamant sunt cu adevarat semne pentru

niste oameni care pricep.

109) Deplasarea intre As-Safa si Al-Marwa face parte din ritualurile peleri-

najului. As-Safa si Al-Marwa sunt doua coline din apropierea Moscheii Sfinte din

Mekka.

110) Al-Kaaba.

111) Vezi 2:196 si nota.

112) Calitatile Profetului Muhammed mentionate in Tora.

113)Tora.

'

114) Prin ascunderea adevarului.

115) In lad.
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165. Dar sunt printre oameni [si unii] care li fac in afara de Allah

semeni*^^^' pe care ii iubesc asemenea iubirii pentru Allah. Dar cei

care cred sunt mai staruitori in iubirea pentru Allah. Si daca ar vedea
cei care sunt nelegiuiti, cand'^^^' vad chinurile, ca puterea este a lui

Allah toata si ca Allah este aspru in osanda Lui!

166. Atunci cand cei care sunt urmati se vor lepada de aceia care

urmeaza si vor vedea osanda si se vor rupe legaturile Tntre ei,

167. Atunci cei care i-au urmat vor zice: „0, de-ar fi pentru noi

Tntoarcere [la viata] pentru ca sa ne lepadam de ei, asa cum ei s-au

lepadat de noi!" Astfel le va arata Allah faptele lor si suspine vor fi

pentru ei, dar ei nu vor mai putea iesi afara din Foe!

168. O, oameni, mancati din ceea ce se afla pe pamant si este

Tngaduit si bun [ca hrana] si nu urmati pasii lui Seitan*^^^', caci el va

este dusman marturisit.

169. El va porunceste numai raul si ticalosia si sa spuneti despre

Allah ceea ce nu stiti'^^^'.

170. Daca li se spune*^^^': "Urmati ceea ce a trimis Allah!", ei zic: "Ba
noi urmam cele cu care i-am gasit pe parintii nostri!". Chiar daca
parintii lor au fost nestiutori si nu s-au lasat calauziti?!

171. Si de pilda cei care tagaduiesc sunt ca si eel la care se striga'^^^',

Tnsa el nu aude decat un tipat si o chemare: surzi, muti, orbi. Ei nu
pricep nimic!

172. O, voi cei care credeti! Mancati din bunatatile pe care vi le-am

daruit si multumiti lui Allah daca numai pe El voi II adorati!

173. Ci El v-a oprit voua doar mortaciunea, sangele, carnea de pore

si ceea ce a fost menit altcuiva decat lui Allah. Dar eel care a fost silit,

fara sa pofteasea si fara sa intreaea masura, aeela nu se Tnearea de
paeat, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

—c^^gsg^o—
116) Dintre idoli sau dintre capeteniile lor.

117)lnZiuadeApoi
1 18) Un alt nume al Satanei.

119) Sa nu plasmuiti, schimband poruncile lui Allah in legatura cu ceea ce este

ingaduit si cu ceea ce este oprit.

120) Politeistilor.

121) Asemenea turmei care nu intelege nimic din strigatele ciobanuiui.
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174. Cei care ascund ceea ce a pogorat Allah din Scriptura si obtin

prin aceasta [ascundere] un pret de nimic, aceia nu inghit in burtile lor

decat focul. Si Allah nu le va vorbi in Ziua Invierii si nu-i va curati si ei

vor avea [parte de] chin dureros.

175. Acestia sunt cei care au cumparat ratacirea in schimbul caii

drepte si chinul in schimbul iertarii. Si cat vor avea de indurat in Foe!

176. Si aceasta pentru ca Allah a pogorat aceasta Carte cu

Adevarul, iar aceia care sunt in neintelegere asupra Cartii se afla in

dezbinare, departe [de credintaj.

177. Cuviosia nu sta in a va intoarce fetele spre Rasarit sau spre

Apus, ci cuviosia este a crede in Allah si in Ziua de Apoi, in ingeri, in

Carte si in profeti, a da din avere - in pofida iubirii pentru ea -

rudelor, orfanilor, sarmanilor, calatorului*^^^', cersetorului si pentru

rascumpararea robilor, a implini Rugaciunea [As-Salat] a da Dania [Az-

Zakat], a-si tine legamantul daca s-a legat, a fi rabdator la nenorocire,

la rau si in momentele de primejdie. Acestia sunt cei drepti, acestia

sunt cei evlaviosi [AI-Mu'taqun]\

178. O, voi cei care credeti, v-a fost prescris talionul'^^S) pgntru cei

ucisi: slobod pentru slobod, rob pentru rob, muiere pentru muiere. Iar

celui caruia i s-a iertat din partea fratelui sau ceva, i se arata

bunavointa'^^'^', iar despagubirea se indeplineste dupa cuviinta. Aceasta

este o usurare de la Domnul vostru si o indurare, iar eel care mai
vatama dupa aceea*^^^' va avea parte de osanda dureroasa.

179. Si aveti in talion [pavaza pentru] viata'^^*^', o, cei daruiti cu minte,

si poate ca o sa va feriti*^^^'!

180. Vi s-a prescris voua - cand vine la unul dintre voi moartea si lasa

in urma lui avere - testamentul in favoarea parintilor sai si a rudelor

celor mai apropiate, dupa obiceiul drept, ca o datorie pentru cei care

sunt cu frica.

122) Calatoail care nu mai are bani pentru a se intoarce acasa.

123) Pedepsirea criminalului cu ceva identic crimei lui.

124) Ucigasul este urmarit pentru a se obtine dreptul fara violenta.

125) Pe ucigas. dupa ce a fost iertat. Rudele apropiate ale victimei ni

voie sa aduca nici un fel de vatamare vinovatilor dupa ce au fost iertati s.

ce s-a convenit asupra despagubirii.

126) Talionul li descurajeaza pe cei ce sunt ispititi sa cuteze la crima,

prin aceasta viata oamenilor
127) De savarsirea de crime.
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181. insa acela care-1 schimba dupa ce 1-a auzit [sa stie ca] pacatul

este numai al acelora care il schimba. Allah este Cel care Aude Totul,

Atoatestiutor [Sami', 'Alim].

182. lar cine [dintre martori] se teme ca un testator s-a indepartat de
lege sau a savarsit un pacat*^^^' si face impacare intre ei, acela nu va fi

Tmpovarat, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

183. O, voi cei care credeti, v-a fost statornicit voua Postul

[As-S(yQm]<^29)^ 353 ^^^^ [g_3 f^^^ prescris si celor dinaintea voastra -

Poate ca veti fi cu frica!'^'^'^'

184. Pentru putine zile*^'^^', insa, acela dintre voi care este bolnav sau

in calatorie, [va posti] un numar [egal] de alte zile*^^^) y^ trebui ca

aceia care sunt in stare [sa posteasca, dar nu o fac]'^'^'^' sa dea in

compensare hrana pentru un sarman. Acela care de bunavoie va da si

mai mult [in compensare], binele va fi pentru el. Dar sa postiti este si

mai bine pentru voi, daca pricepeti!

185. [Aceste zile sunt] luna Ramadan*^^'^', in care a fost trimis

Coranul, drept calauza pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul
eel drept si Indreptar [Al-FurqanY^'^^\ Si oricare dintre voi care este

prezent in aceasta luna, sa o tina ca Post, iar eel care este bolnav ori

in calatorie [sa posteasca] un numar [egal] de alte zile. Allah va voieste

usurarea, nu va voieste impovararea si sa impliniti acest numar*^^*^' si

sa-L preamariti pe Allah, pentru ca va calauzeste pe calea cea buna.

Poate ca veti fi multumitori!—c^^gsg^o—
128) S-a indepartat de lege din greseala sau ca urmai

a savarsit o nedreptate in mod intentionat.

129) Postul {Siyam) in religia islamica are o alta acceptiune decat in celelalte

credinte. El consta in abtinerea de la mancare, bautura, fumat si relatii sexuale si

evitarea oricaror alter acte susceptibile de a-1 anula. de la revarsatui zorilor pana
la apusul soarelui, in tot cursul lunii Ramadan (a 9-a luna a calendarului musulman
lunar). Dupa asfintitul soarelui, pana la revarsatui zorilor, se duce o viata normals.
In continuare, cuvantul Sipam va fi tradus prin "Post".

130) Ca sa va sporeasca frica de Allah.

131) Adica zilele lunii Ramadan.
132) Are voie sa manance, urmand ca ulterior sa posteasca, in compensare.

pentru zilele respective, un numar egal de zile.

133) Prin cei care sunt in stare sa posteasca. dar nu o fac. se au in vedere
bolnavii cronici si batranii care nu pot sa compenseze cu alte zile de post.

134) Luna a 9-a a calendarului musulman.
135) Al-Furqan - unul din numele Coranului, pentru ca el ajuta la deosebirea

a ceea ce este ingaduit de ceea ce este oprit, a adevarului de neadevar etc.

136) Numar de zile de post.
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186. Si daca te vor intreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt

aproape, raspund rugii celor care Ma cheama, atunci cand Ma cheama,
dar si ei sa-Mi raspunda si sa creada in Mine. Poate ca ei vor fi bine

calauziti!(i37)

187. Vi s-a ingaduit in noaptea Postului impreunarea cu muierile

voastre; ele va sunt vesmant voua, iar voi le sunteti vesmant lor'^^^'.

Allah stia ca voi va vicleniti*^'^^'. Apoi El a primit cainta voastra si v-a

iertat. Acum Tmpreunati-va cu ele si cautati sa pliniti ceea ce v-a

prescris Allah! Mancati si beti pana cand puteti sa deosebiti firul alb de

firul negru*^'^^', la revarsatul zorilor! Apoi tineti Postul pana noaptea si

nu va impreunati cu ele, in timp ce stati retrasi in moschei! Acestea sunt

hotarele'^'^^' lui Allah si nu va apropiati de ele. Astfel arata Allah

semnele sale oamenilor. Poate ca ei vor fi cu frica!

188. Nu va luati unii altora averile pe nedrept si nu-i ademeniti cu

ele pe judecatori, ca sa mancati o parte din averile oamenilor pe
nedrept si cu buna stiinta.

189. Te vor intreba despre lunile noi. Spune: "Ele servesc oamenilor
pentru a socoti timpul si pentru Pelerinaj"*^'^^) Evlavia nu sta in a intra

in casele voastre prin spatele lor'^'^^', ci evlavia sta in a fi cu frica [de

Allah]! Si intrati in case prin usile lor! Si fiti cu frica de Allah, poate ca

voi veti izbandi! —c^gggg^o—
137) Se relateaza ca o ceata de arabi beduini 1-au intrebat pe Profet - Allah

sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -
: O. Muhammed. oare Domnui nostru este

aproape. ca sa-L chemam in soapta, ori este departe, ca sa-L strigam cu glas tare?

Si Allah a revelat aceste cuvinte.

138) Pavaza impotriva pacatului.

139) In sensul ca intretineti relatii cu sotiile voastre in vreme ce acest lucru nu
era acceptat la inceputul Islamului nici in timpul noptii.

140) Pana ce se distinge lumina zilei de intunericul noptii.

141) Cele interzise de Allah.

142) Hajjul sau hagialacul - cum mai era numit in limba romana veche - este

datoria religioasa care consta in pelerinajul la locurile sfinte ale Islamului (Mekka
si imprejurimile sale). Hajjul se indeplineste, de regula. o data in viata si numai de

credinciosii musulmani care dispun de mijloacele necesare pentru aceasta. El

comporta o serie de ritualuri si conditii specifice. avand si semnificatia unitatii

comunitatii musulmane din intreaga lume. CuvantuI arab hajj, care are acest sens,

va fi tradus in continuare prin "Pelerinaj".

143) Quraysitii (membrii tribului Qurays - trib care s-a stabilit in zona orasului

Mekka inaintea aparitiei Islamului si care a avut o pozitie dominanta in viata
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190. Luptati pe calea lui Allah impotriva acelora care se lupta cu

voi, dar nu incepeti voi lupta, caci Allah nu-i iubeste pe cei care incep
lupte!(i44)

191. Omorati-i unde-i prindeti si alungati-i de acolo de unde v-au alun-

gat! lar schisma*^'*^' e mai rea decat omorul. Dar nu luptati impotriva

lor aproape de Moscheea Al-Haram'^'*'^', doar daca ei se lupta cu voi in

ea. lar daca lupta impotriva voastra, omorati-i, caci aceasta este

rasplata celor fara de credinta!

192. Daca, insa, ei contenesc, atunci Allah este lertator, Indurator

[Ghafur, Rahim].

193. Luptati-va cu ei pana ce nu va mai fi necredinta si credinta va fi

numai in Allah! Dar daca ei contenesc, atunci nu mai exista vrajmasie,

decat impotriva celor nelegiuiti.

194. Luna cea sfanta pentru luna cea sfanta*^'^''' si in toate lucrurile

sfinte se aplica talionul. Asadar, celui care v-a atacat raspundeti-i

Tntocmai asa cum v-a atacat el! Si fiti cu frica de Allah! Si sa stiti ca

Allah este cu cei care se tem de El!

—c^^^g^o—
acestui oras si a comertului cu caravane din intreaga Peninsula Araba), isi incuiau

usile in timpul Pelerinajului si faceau niste deschizaturi in peretii din spatele caselor,

prin care intrau, deoarece o data sacralizati. nu mai aveau voie sa intre in case

inainte de implinirea Pelerinajului, asa ca au inventat obiceiul de a intra printr-un

alt loc decat usa. Li s-a spus sa caute lucrurile in forma lor legitime si rezonabila.

144) Versetele care urmeaza fac referire la atitudinea musulmanilor fata de

lupta in luna oprita. Aceasta s-a intamplat in momentul cand Trimisul lui Allah -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - a voit sa implineasca Pelerinajul mic,

insa politeistii 1-au oprit si l-au impiedicat sa intre in Mekka si s-a incheiat

armistitiul de la Al-Hudaybiyya. Apoi, in anul urmator, cand a vrut sa-l implineasca

si Insotitorilor sai le-a fost teama ca politeistii se vor purta perfid cu ei, cand vor fi

in starea de sacralizare, si au fost revelate versetele care arata ca ei nu au dreptui

sa violeze primii locurile sacre, dar au voie sa raspunda si sa respinga atacul

irnpotriva lor

145) Aici cu sensul de necredinta.

146) Moscheea cea oprita sau cea sacra - mare moschee din Mekka, numita .,oprita"

pentru ca In curtea ei sunt interzise lupta, vanatul. taierea pomilor si a ierbii.

147) Arabilor preislamici le era interzis razboiul in timpul a patru luni din timpul

anului: Zu-l-Hijja (luna a 12-a - luna Pelerinajului). Zu-I-Qa'da (luna a 11-a - pre-

cedenta), Muharram (luna care-i urma - de fapt, prima luna a calendarului lunar)

si Rajab (luna a 7-a).
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195. Daruiti pe calea lui Allah! Si nu va aruncati cu propriile voastre

maini [prada] pieirii! Si faceti bine, caci Allah li iubeste pe binefacatori!

196. impliniti Pelerinajul si 'Umra pentru AUahld'^*^) Daca sunteti

impiedicati [in implinirea lor], aduceti ca ofranda*^'*^' ceea ce puteti! Si

nu va tundeti capetele voastre inainte ca ofranda sa ajunga la locul sau

de junghiere! Acela dintre voi care este bolnav sau are o durere la cap
[si trebuie sa se tunda], acela trebuie sa se rascumpere printr-un post

sau printr-o pomana sau printr-o jertfa. Daca v-ati regasit linistea,

[piedica a trecut] cine vrea sa se bucure dupa 'Umra pana la Pelerinaj

trebuie sa aduca o jertfa pe care o poate face usor. Cel care nu are

mijloace trebuie sa posteasca trei zile in Pelerinaj si inca sapte, dupa
ce v-ati intors, asadar, zece cu toate. Aceasta este prescris pentru eel a

carui familie nu este in imprejurimile Moscheii Al-Haram'^^°'. Si fiti cu

frica de Allah si sa stiti ca Allah este aspru in pedeapsa!

CZ^!^^<^

148) Exists doua feluri de pelerinaj: Ha]) si 'Umra. 'Umra este un act indivi-

dual si poate avea loc oricand, in functie de posibilitatile fiecaruia. Hojj-ul, in

schimb, are loc la un termen anume, in zilele de 8-12 din luna Zu-1-Hijja (luna a

12-a a anului). Riturile Hojj-ului ("Pelerinaj", in continuare) sunt mult mai complexe

decat cele ale 'Umrei, care se restrang doar la inconjurarea Kaabei si deplasarea

intre colinele As-Safa si Al-Marwa. Pentru 'Umra, se merge la Kaaba si se

inconjoara de 7 ori, apoi se efectueaza de 7 ori traseul dintre colinele As-Safa si

Al-Marwa. Barbatii se rad pe cap sau isi scurteaza parul, iar femeile isi taie o mica

mesa. Pentru Pelerinaj (Hajj), se petrece noaptea de la 8 la Mina. toata ziua de

9 la Arafat, iar noaptea la Muzdalifa. iar din 10 pana in 11 sau 12 (vezi versetul

203) din nou la Mina, unde se sacrifica eel putin o oaie. Daca se implinesc ambele

rituri {Al-Hajj si Al-'Umra) impreuna, se rade capul si in toate trei zilele, in mod
simbolic, se lapideaza satana - reprezentat de stelele ridicate in acest scop - si in

cursul acestei zile prelungite la Mina, se revine din nou la Mekka pentru a implini

restul obligatiilor, apoi se revine la Mina. In timpul sacralizarii, barbatii - nu si

femeile - poarta vesminte speciale: o bucata de tesatura pentru coapse si o mantie

pentru partea de sus, iar capul este descoperit. In acest timp nu sunt permise rasul,

tunsul, taiatui unghiilor si intretinerea de relatii sexuale.

149) Dintre ovine, bovine si camile.

150) Vezi nota adaugata de la versetul 191, cap 2
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197. Pelerinajul are loc in lunile cunoscute*^^^'. Aceluia care s-a decis

sa faca Pelerinajul in aceste luni ii sunt oprite in timpul Pelerinajului

impreunarea cu muierea, nesupunerea si cearta. Si binele pe care il

faceti, Allah il stie. Luati cu voi provizie, dar cea mai buna provizie

este evlavia! Si sa fiti cu frica de Mine, voi cei care aveti minte!

198. Nu este un pacat pentru voi sa cautati un castig^^Z) de la Domnul
vostru, apoi, cand grabiti de pe Arafat, pomeniti-L pe Allah la A/
Mas'ar al-Haram''^^^^ si pomeniti-L pe El, asa cum El v-a calauzit bine,

dupa ce mai inainte ati fost dintre cei rataciti!

199. Apoi grabiti de unde oamenii pornesc grabiti si cereti iertare de
la Allah, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]\

151) Doar riturile principals sunt concentrate in primele 12 zile din Zu-1-Hijja,

punctui culminant fiind in zilele de 8-10 din aceasta luna. Ultima dintre acestea este

Sarbatoarea sacrificiului (sau Sarbatoarea Mare, in opozitie cu Sarbatoarea Mica

de la sfarsitul Postului din luna Ramadan), in care se ofera sacrificiul, constand in

junghierea unci oi in valea Mina. Principalele rituri care alcatuiesc ceremonia

pelerinajului sunt: 1. Imbracarea vesmantului specific Pelerinajului, alcatuit din cele

doua bucati de panza sau stofa (Ihram), in cateva puncte stabilite pe toate

drumurile ce conduc spre Mekka. Din acest moment, incep sa functioneze toate

prohibitiile impuse pelerinului care se dedica adorarilor si rugaciunii, abandonand
vanitatile; 2. Inconjurarea Kaabei de sapte ori (tawaf) si sarutarea micii pietre

negre fixate in perete, ca simbol al concentrarii iubirii pentru Allafi; 3. Dupa o

scurta Rugaciune la locul lui Avraam, pelerinul se indreapta spre colinele As-Safa

si Al-Marwa, simboluri ale rabdarii si perseverentei; 4. Marea predica (khutba) din

ziua de 7 Zu-1-Hijja, cand intreaga adunare asculta o expunere asupra semnifica-

tiilor Pelerinajului; 5. Vizita in ziua a 8-a a intregii comunitati de pelerini in Valea

Mina (circa sase mile nord de Mekka), unde pelerinii poposesc peste noapte,

continuand in ziua a 9-a drumul spre sesul si colina Arafat (circa cinci mile mai

spre nord); 6. Ziua a 10-a, numita Ziua Sarbatorii, este Ziua Sacrificiului, in care

ofranda este oferita in Valea Mina si o ceremonie simbolica de aruncare a sapte

pietre in diavol este indeplinita la prima ocazie; ea este continuata si in zilele

urmatoare; ambele rituri sunt legate de istoria lui Avraam. Aceasta este

Sarbatoarea Sacrificiului {Id al-Adha) si ea incfieie Pelerinajul, dar dupa aceea este

recomandata o sedere de 2-3 zile, perioada numita tasriq.

152) Din / prin desfasurarea unor activitati comerciale pe perioada pelerinajului.

153) Numele unui loc din zona Al-Muzdalifa.
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200. Si daca ati implinit randuielile voastre, pomeniti-L slavindu-L [pe

Allah], asa cum ii pomeniti pe parintii vostri, ba chiar cu si mai mare
ravna sa-L pomeniti*^^'^'. Dar sunt printre oameni unii care spun [doar]:

"Doamne, da-ne noua [bine] in lumea aceasta!", insa acestia nu vor

avea parte in Lumea de Apoi.

201. Si sunt printre ei [altii] care spun: "Doamne, fa-ne noua parte

buna in aceasta lume si parte buna in Lumea de Apoi si apara-ne pe
noi de chinurile Focului!"

202. Aceia vor avea parte de ceea ce au agonisit, caci Allah este

grabnic la socoteala.

203. Pomeniti-L pe Allah in cateva zile statornicite!'^^^' Cel care se

grabeste [sa faca aceasta] in doua zile nu pacatuieste, iar eel care va

poposi inca si mai mult, tot nu pacatuieste, daca este cu frica. Si fiti

cu frica de Allah si sa stiti ca la El va veti aduna!

204. Printre oameni este unul ale carui vorbe in aceasta lume iti plac

si care 11 ia pe Allah drept martor pentru ceea ce este in inima lui, in

vreme ce el este eel mai inversunat la galceava*^^*^'.

205. Si de indata ce pleaca, strabate pamantul, cautand sa semene
stricaciune si sa nimiceasca semanaturile si dobitoacele. Allah insa nu
iubeste stricaciunea!

206. Iar daca i se spune: "Fii cu frica de Allah!", il cuprinde taria

faradelegii. Gheena va fi de ajuns pentru el si ce pat rau este acesta!

207. Si printre oameni este si acela care Tsi da sufletul cautand

multumirea lui Allah. Si Allah este Milostiv cu robii [Sai].

—c^g^gc::)—
154) In perioada preislamica era obiceiul ca, la incheierea ritualului, pelerinii

pagani sa se laude cu faptele de vitejie ale parintilor si stramosilor lor. Allah a vrut

prin acest indemn sa-i calauzeasca pe calea cea buna, prin pomenirea Lui si a bi-

nefacerilor Lui, care sunt mai demne de a fi laudate decat faptele stramosilor lor.

155) Acestea sunt zilele lapidarii sau poposirii (tasriq) in Mina, care pot sa fie

doua sau trei.

156) Se relateaza ca Al-Akhnas ben Surayq a venit la Profet - Allah sa-i bine-

cuvanteze si sa-l miluiasca! - prefacandu-se a crede in Islam si jurand ca-1 iubeste.

Insa el era ipocrit, se arata a fi bun, dar in realitate era fiain, Cand a iesit de la

Profet - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - a trecut pe langa un ogor al

unor musulmani, unde se aflau si niste magari si a dat foe ogorului si a omorat

magarii. In legatura cu aceste imprejurari a revelat Allah versetele.
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208. O, voi, cei care credeti! Intrati in Islam pe deplin si nu urmati

pasii lui Seitan, caci el va este dusman invederat!

209. lar daca va veti mai abate [de la Islam], dupa ce v-au venit

semnele cele limpezi, atunci sa stiti ca Allah este Atotputernic, Intelept

[Aziz, Hakim]\

210. Ce altceva asteapta ei decat ca Allah sa vina la ei in umbre de
nouri si [sa vina] ingerii, si ca soarta sa le fie hotarata? Caci la Allah se

intorc [toate] lucrurile [pentru ca El sa hotarasca].

211. Intreaba-i pe fiii lui Israel cat [de multe] semne limpezi le-am

trimis Noi! Dar eel care schimba binefacerea lui Allah, dupa ce ea a

venit la el, atunci [sa stie ca] Allah este aspru la pedeapsa!

212. Impodobita le este celor care nu cred viata pamanteasca si-i iau

in deradere pe cei care cred. Insa cei care se tem [de Allah] fi-vor mai
presus decat ei in Ziua Invierii. Si Allah imparte harul Sau celor pe
care El ii vrea, fara masura.

213. Oamenii au fost [la inceput] un singur neam. Si i-a trimis Allah pe
profeti, vestitori si prevenitori, si a pogorat impreuna cu ei Scriptura

cu Adevarul, pentru a face judecata intre oameni, acolo unde ei se

aflau in vrajba. Si nu au avut a se galcevi asupra ei decat pe aceia care

le-a fost adusa dupa ce le-au venit dovezile cele deslusite din pricina

pizmuirii lor. Apoi Allah i-a calauzit - prin gratia Sa - pe cei care au

crezut, catre Adevarul asupra caruia ceilalti s-au galcevit, caci Allah li

conduce pe cei care El voieste pe calea cea dreapta.

214. Sau ati socotit ca veti intra in Rai inainte de a se fi abatut asupra

voastra inca asemenea celor [care s-au abatut] asupra celora care au

fost inainte de voi? 1-au lovit nenorociri si iar nenorociri si au fost

zgaltaiti pana intr-atat incat au zis Trimisul si cei care au crezut

impreuna cu el: „Cand vine ajutorul lui Allah?" [Rabdare!] Ajutorul lui

Allah este [cu siguranta] aproape!

215. Te intreaba ce sa cheltuiasca. Spune-le: "Ceea ce cheltuiti voi

din bunuri trebuie sa fie pentru parinti, pentru rude, pentru orfani,

sarmani si drumeti [nevoiasi]. Si orice bine pe care il faceti, Allah il

cunoaste".

216. V-a fost prescrisa lupta, chiar daca ea va este neplacuta. Or, se

poate [intampla] ca voi sa urati un lucru care este bun pentru voi si sa

iubiti un lucru care este rau pentru voi. Dar Allah stie, in vreme ce voi

nu stiti.
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217. Te intreaba despre luna cea sfanta si lupta in timpul ei. Spune:
"Lupta intr-insa e mare pacat, dar impiedicarea de la calea lui Allah,

lepadarea de El si de Moscheea Al-Haram, precum si alungarea

neamului sau'^^^' din ea sunt si mai mare pacat inaintea lui Allah, iar

schisma'i^^' este mai mare pacat decat omorul". Iar ei nu vor inceta sa

lupte impotriva voastra pana nu va vor abate de la credinta voastra,

daca le va fi cu putinta. Iar acela dintre voi care se va lepada de
credinta lui si va muri in necredinta, in desert*^^^' vor fi faptele lui [atat]

in aceasta lume, cat si in Lumea de Apoi. Acestia sunt oaspetii Focului

si ei in el vor ramane vesnic.

218. Aceia care au crezut, s-au pribegit<^'^°' si au trudit in lupta pe
calea lui Allah, aceia sa nadajduiasca in mila lui Allah, caci Allah este

lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

219. Ei^te intreaba despre vin [/c/iamr]*^^^' si despre maysir''^^^''.

Spune: "in amandoua este mare pacat si sunt si unele foloase pentru

oameni, dar in amandoua pacatul este mai mare decat folosul!" Ei te

intreaba ce trebuie sa cheltuiasca [pentru milostenie]. Spune: "Ceea
ce va prisoseste [din bunurile voastrej"! Astfel, Allah va face deslusite

Semnele Sale; poate ca voi o sa cugetati

220. Asupra acestei lumi si asupra Lumii de Apoi. Si ei te intreaba

despre orfani. Spune: "A le face bine este eel mai potrivit lucru, iar

daca va amestecati cu ei, atunci sunt fratii vostri [intru credinta]".

Allah stie sa-1 deosebeasca pe eel nelegiuit de eel care face bine. Si

daca ar vrea Allah, ar putea sa va copleseasca cu greutatile. Caci
Allah este Atotputernic, Intelept ['Aziz, Hakim].

157) Este vorba de primii musulmani de la Mekka.
158) Aici cu sensul de discordie (N.T.)

159) In zadar.

160) Aceia care au plecat (hijra) impreuna cu ProfetuI, insotindu-l la Medina.

161) Khamr, literal inseamna sue de struguri fermentat, dar, prin analogic, s-a

aplicat la toate bauturile fermentate si, mai apoi, tot prin analogie, la toate

bauturile si drogurile care provoaca o stare de ebrietate sau ameteala.

162) Mai)sir, literal inseamna mijloc de a obtine ceva usor, fara munca, dar aici

are sens de joe de noroc, interzis tocmai din aceste considerente. La arabii din Anti-

chitate, unul din cele mai vechi jocuri de noroc consta in tragerea la sorti, cu aju-

torul unor sageti introduse intr-un sac, pe principiul loteriei. Un animal sacrificat, de
pilda, era impartit in bucati inegale. Sagetile erau scoase din sac, cele albe erau

necastigatoare, iar celelalte erau marcate si aduceau castiguri mai mari sau mai
mici, constand in bucati de carne, in functie de noroc. Prin analogie cu maysir, toate

jocurile de noroc sunt interzise de Coran.
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221. Nu va insurati cu politeiste'^^^' inainte ca ele sa treaca in

credinta, caci o roaba care crede este mai buna decat o politeista,

chiar daca ea va place! Si nu dati de sotii [fete credincioase]

politeistilor'^^'^', inainte ca ei sa treaca la credinta, caci un rob credin-

cios este mai bun decat un politeist, chiar daca el va place. Acestia
cheama la Foe, pe cand Allah cheama la Rai si la iertare, prin gratia

Sa. El le arata limpede semnele Sale oamenilor, pentru ca ei sa-si

aduca aminte.

222. Te Tntreaba despre [impreunarea] cu femeile in timpul menstru-
atiei. Spune: "Acesta este un rau. Asadar, stati departe de femei in

timpul menstruatiei si nu va apropiati de ele pana nu se vor curati'^*^^'!

lar daca sunt curate*^*^*^', puteti veni la ele*^'^''', asa cum v-a poruncit

Allah*^^^', caci Allah li iubeste pe cei care se caiesc si li iubeste pe cei

care se curatesc.

223. Sotiile voastre sunt ogor*^'^^' pentru voi. Veniti la ogorul vostru

cand si cum voiti, insa pregatiti-va sufletele voastre mai inainte de
aceasta si fiti cu teama de Allah si sa stiti ca va veti intalni cu El! Si

binevesteste credinciosilor !

<^ '''°'

224. Si nu folositi numele lui Allah in juramintele voastre pentru a va

sustrage sa faceti bine, sa fiti piosi si sa aduceti pace intre oameni. Si

Allah este Cei care Aude totul, Atoatestiutor [Sami', 'Alim].

225. Allah nu va cere socoteala pentru vorbele nechibzuite din jura-

mintele voastre, ci El va cere socoteala pentm ceea ce inimile voastre

au dobandifd^i). Si Allah este lertator [si] Bland [Ghafur, Hahm].

—C^g^g^O—
163) "Politeist" traduce termenul arab "musrik". care inseamna necredincios,

care crede in mai multe divinitati.

164) O femeie musulmana nu poate lua de sot un nemusulman inainte ca el

sa treaca la Islam. Pentru barbatul musulman si femeia nemusulmana vezi Sura 5,

versetui 5.

165) Este vorba de interzicerea relatiilor sexuale in aceasta perioada.

165) Este vorba de sfarsitul menstruatiei urmat de baia rituala (Gusl)

167) Puteti intretine relatii sexuale cu ele.

168) Adica numai prin intermediul vulvei.

169) Aceasta metafora porneste de la asemanarea dintre ogor, care face

semintele sa creasca si sa rodeasca, si casatorie, care are ca rezultat reproducerea.

170) Vesteste-le ca vor fi rasplatiti pentru supunerea si pentru faptele lor bune

prin intrarea lor in Rai.

171) In cazul in care exista o potrivire intre vorba si intentie, si in cazul acesta

este nevoie de o fapta de caritate pentru iertare.
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226. Pentru aceia care jura sa nu se mai impreune cu muierile lor

este sorocit un ragaz de patru luni. Dar daca ei se razgandesc'^''^',

Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

221 . Insa daca au hotarat divortul, Allah este Cel care Aude, Atoate-

stiutor [Somi', 'A/(m](i73).

228. Muierile divortate trebuie sa astepte trei menstruatii*^'''^' si nu le

este ingaduit sa ascunda ce a facut Allah in pantecele lor'^''^', daca ele

cred in Allah si in Ziua de Apoi. lar barbatii lor sunt mai indreptatiti sa

le aduca inapoi in acest rastimp, daca vor impacarea. Ele au drepturi

egale cu obligatiile lor, dupa cuviinta. Dar barbatii au o treapta peste

ele'i'^'^'. Si Allah este Atotputernic, Intelept {'Aziz, Hokim].

229. Divortul [este ingaduit doar] de doua ori, dupa care [trebuie] sau

tinerea [sotiei] in buna intelegere, sau slobozirea [ei] cu bunatate. Si nu
va este ingaduit sa luati inapoi nimic din ceea ce le-ati daruit [sotiilor],

doar daca se tern amandoua partile ca nu vor fi in stare sa impli-

neasca poruncile lui Allah, lar daca va temeti ca nu veti putea implini

poruncile lui Allah, atunci nu este nici un pacat ca ea sa se rascum-

pere cu ceva. Acestea sunt poruncile lui Allah si nu le incalcati! Aceia

care incalca poruncile lui Allah sunt nelegiuiti!*^''''''

c^^^g^o
172) In cazul revenirii, este nevoie de o ispasire printr-o fapta de caritate,

pentru juramantul facut. Si tocmai pentru aceasta eventualitate a fost sorocit

ragazul de patru luni.

173) Versetele 225-227 trebuie citite impreuna cu versetul 224. care, desi

este general, conduce la cele care-i urmeaza.

174) Islamul incearca sa mentina starea de casatorie. pe cat este posibil, si toc-

mai de aceea. a impus acest ragaz inaintea unui eventual nou mariaj.

175) Daca ele sunt gravide sau nu.

175) Deosebirea intre barbat si femeie, din punct de vedere economic, face

ca drepturile si indatoririle barbatului sa fie putin mai mari decat ale femeii.

177) In perioada preislamica (Al-Jahiliyya). barbatui putea sa o repudieze pe
sotie ori de cate ori voia si apoi sa revina la ea, inainte de a expira perioada ei

de asteptare. Cfiiar daca o repudia de o mie de ori, el tot avea dreptui sa se

intoarca la ea. Dar un barbat s-a apropiat de sotia lui si i-a zis ei: "Nu te mai las

sa locuiesti in casa mea si nu te mai las sa te mai casatoresti cu altcineva!" Ea I-a

intrebat: "Cum?" lar el i-a raspuns: "Te repudiez si nu voi mai reveni la tine decat

daca se va apropia de sfarsit perioada ta de asteptare!" Femeia s-a plans de acest

tratament Profetului - Allah sa-l binecuuanteze si sa-/ miluiasca! - si Allah a

revelat acest verset. In Islam, dupa repudierea de doua ori. sotui are dreptui sa

revina asupra deciziei si sa se impace cu sotia lui in ragazul celor trei cicluri

menstruale. Dupa acest interval, el poate reveni. dar numai prin incheierea unui
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230. Daca [sotul] divorteaza de ea [a treia oara], [casatoria cu] ea nu-i

mai este ingaduita apoi decat dupa ce ea se casatoreste cu un alt

barbat. lar daca acesta divorteaza de ea, nu mai este nici un pacat sa

revina iarasi la viata in comun*^''^', daca ei cred ca pot sa implineasca

poruncile lui Allah. Acestea sunt poruncile lui Allah, pe care le face

Tnvederate pentru oamenii ce pricep.

231. lar daca divortati de femei si ele aproape implinesc timpul

lor*^^^', atunci luati-le inapoi cu bunatate ori dati-le drumul cu

bunatate. Dar nu le luati inapoi pentru a le face rau sau pentru a

dobandi un folos necuvenit. Cel care face asta isi pricinuieste un rau

lui insusi. Si nu luati versetele lui Allah in deradere si aduceti-va

aminte de harul lui Allah asupra voastra si de Cartea*^^°' si de Intelep-

ciunea'^^^' pe care vi le-a trimis si prin care v-a povatuit! Si fiti cu frica

de Allah si sa stiti ca Allah e Atoatestiutor!

232. lar daca divortati de femei si ele implinesc timpul lor, nu le

Tmpiedicati*^^^' sa se Tntoarca la sotii lor, daca s-au invoit dupa cuviinta.

Aceasta vi se da ca povata acelora dintre voi care cred in Allah si in

Ziua de Apoi. Acest lucru este mai potrivit si mai curat pentru voi.

Allah stie, iar voi nu stiti.
*^^^'

nou contract de casatorie. Daca in intervalul celor trei ciciuri sau dupa incheierea

noului contract, barbatul o repudiaza pentru a doua oara pe sotia sa, el poate sa

revina din nou asupra deciziei, dar in aceleasi conditii. Dar dupa ce a repudiat-o

pentru a treia oara, el nu mai are dreptui sa revina asupra deciziei de divort decat

dupa ce ea s-a casatorit cu un alt barbat, daca a intervenit divortul intre acestia

sau daca el a decedat.

178) Prin incheierea unui nou contract de casatorie.

179) Cele patru luni prescrise in versetul 226.

180) Aici Coranul.

181) _Aici Sunna.

182) Indemnul este adresat familiilor sotiilor repudiate.

183) Se relateaza ca Mu'qal ben Yasar a dat-o pe sora sa in casatorie unui

barbat dintre musulmani in vremea Profetului - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

miluiasca! A stat ea ce a stat la el pana ce, intr-o zi, a repudiat-o o singura data,

fara sa se mai tntoarca la ea pana cand a expirat perioada ei de asteptare. Dar
o iubea si el si il iubea si ea. Apoi a cerut-o din nou in casatorie. Atunci fratele

ei i-a zis: "Netrebnicule, te-am cinstit si ti-am dat-o de sotie, iar tu ai alungat-o! Jur

pe Allah ca nu se va mai intoarce la tine niciodata." Dar Allah a cunoscut nevoia

lui de ea si nevoia ei de sotul ei, i-a revelat acest verset. Si cand Mu'qal 1-a auzit.

a zis: "II aud pe Domnul meu si ma supun Lui!" Apoi 1-a chemat la el si i-a zis: "te

casatoresc si te cinstesc pe tine!"
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233. Mamele [divortate] li alapteaza pe copiii lor doi ani incheiati,

pentru cei care voiesc sa se implineasca timpul alaptarii. lar tatalui li

revine datoria de a le asigura intretinerea si imbracamintea dupa
cuviinta, caci nici unui suflet nu i se impune decat atat cat li sta in

putinta. Nici mama nu poate fi pagubita in ceea ce-1 priveste pe
copilul ei, nici tatal in ceea ce-1 priveste pe copilul lui. Asemenea si

pentru mostenitor'^^'^'. Daca amandoi [parintii] se invoiesc la intarcare,

dupa ce se sfatuiesc, nu vor avea pacat. lar daca voiti sa luati doica

pentru copiii vostri, nu veti avea nici un pacat, daca platiti ceea ce

aveti de dat, dupa cuviinta. Si sa fiti cu frica de Allah si sa stiti ca Allah

este Cel care Vede [Basir] ceea ce faceti!*^^^'

234. Aceia dintre voi care se savarsesc din viata si lasa dupa ei sotii,

ele trebuie sa astepte [o perioada de] patru luni si zece [zile]'^^*^'. Dupa
ce au implinit timpul lor, nu mai e nici un pacat pentru voi pentru

ceea ce fac ele cu sine, dupa cuviinta'^^'''. Si Allah este Binestiutor

[Khabir] a toate cate le faceti.

235. Asemenea, nu pacatuiti, daca [in timpul acesta] le dati de inteles

femeilor ca le cereti in casatorie sau doar nutriti acest gand in sufletele

voastre. Allah stie doar ca voi va ganditi la ele, dar nu le faceti

promisiuni intr-ascuns*^^^', in afara de a le spune vorbe cuviincioase*^^^'.

Si nu marturisi intentia casatoriei mai inainte de trecerea timpului

oranduit! Sa stiti ca Allah cunoaste ce se afla in sufletele voastre si fiti

prevazatori fata de El, dar sa stiti ca Allah este lertator [si] Bland
[Ghafur, Halim]

- c^^gg?^^—
184) Mostenitorul tatalui, aici cu sensul de tutors, epitrop.

185) Versetele referitoare la alaptare sunt deosebit de importante, ele porun-

cind mentinerea unor relatii bune intre sotii divortati, protejarea intereselor copilului

in modul eel mai ciar, probiemele dintre cele doua parti urmand sa fie rezolvate

prin bunavointa, consultare si intelegere. Aceasta in cazurile de divort, nu in

cazurile familiilor obisnuite.

186) Prin asteptare se are in vedere abtinerea in aceasta perioada de la casa-

torie, dar si de la impodobire si iesirea din casa (cu exceptia situatiilor cand femeia

este nevoita sa o faca).

187) Cuvintele acestea sunt adresate parintilor vaduvei. care devine dupa
aceea libera in privinta optiunii pentru un nou mariaj.

188) Adica fara stirea parintilor sau tutorilor.

189) A nu le cere in casatorie intr-un mod direct in aceasta perioada ci ar putea

spune pe ocolite: o femeie ca tine nu trebuie sa ramana vaduva . .

.
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236. Nu este nici un pacat pentru voi, daca divortati de femei inainte

de a le atinge sau inainte de a le statornici dota'^^'^'. Dar daruiti-le lor

- eel instarit dupa putinta sa, iar eel sarac dupa putinta sa - anumite
bunuri, de care ele sa se bucure, dupa cuviinta! Aceasta este o datorie

pentru binefacator.

237. Insa daca divortati de ele inainte de a le atinge'^^^', dar dupa ce

le-ati hotarat dota, atunci ele au dreptul la jumatate din ce ati

statornicit, cu exceptia situatiei in care ele se lipsesc [de aceasta] sau

acela in mainile caruia se afla contractu] de casatorie renunta*^^^'. Iar

renuntarea este mai aproape de pietate. Si nu uitati ca Allah este Cel

care Vede Bine [Basir] ceea ce faceti!

238. Impliniti cu sarquinta Rugaciunile, cu osebire Rugaciunea [As-

Salat] de la mijloc*^^-^'! Si stati in picioare dinaintea lui Allah, cu

smerenie!

239. De va temeti [de ceva], [rugati-va] mergand pe jos sau calare, iar

cand sunteti iarasi in siguranta, pomeniti-L pe AUah*^^'^', asa cum El v-a

Tnvatat, ceea ce voi nu stiati*^^^'!

240. Aceia dintre voi care se savarsesc din viata si lasa dupa ei sotii

[trebuie sa lase] o indemnare [mostenitorilor] pentru sotiile lor,

[prevazand] intretinerea pentru un an, fara scoaterea din casa'^^^'.

Daca ele pleaca [de buna voie], voi nu aveti nici un pacat pentru ceea
ce fac ele cu ele Tnsele, dupa cuviinta. Allah este Atotputernic, Intelept

['Aziz, Hakim].

190) Cuvantul "dota" nu are semnificatia din limba romana. El va traduce, in

mod curent, cuvantul arab mahr. dar si farida, sadaqa sau 'ajr, cu acest sens.

Femeia musulmana poseda statutul de personalitate juridica deplina si, in

consecinta, ea poate avea in proprietate exclusiva bunuri asupra carora nici sotul.

nici parintii sai nu au nici un drept.

191) Se are in vedere actul sexual.

192) Fie sotul care renunta la jumatate sau la toata dota acordata femeii. fie

reprezentantui legal al ei (daca ea este minora) este eel care renunta, in favoarea
barbatului, la jumatate din dota ce li revine femeii.

193) Exista interpretari diferite ale acestei expresii, dar, dupa opinia predomi-
nanta. prin ea se are in vedere rugaciunea de dupa-amiaza (asr), de la mijlocul

celor cinci rugaciuni zilnice si de la mijlocul intervalului dintre amiaza si asfintit.

194) Impliniti Rugaciunile voastre in mod normal.
195) Cele doua versete (238, 239) vin ca o paranteza, pentru a aminti ca nici

in timpul momentelor de bucurie din viata, nici in timpul luptelor, nu trebuie uitat

Allah.

196) Nimeni nu are voie sa le scoata din casele lor, vreme de un an, fara voia

lor, asigurandu-li-se firana si imbracamintea. Aceasta prescriptie este anulata de
versetele anterioare, respectiv de versetui 234.
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241. Celor divortate sa fie daruite dupa cuviinta*^^^'. Aceasta este o

obligatie pentru cei care au frica [de Allah].

242. Astfel va face Allah semnele Sale invederate, pentru ca voi sa

pricepeti!

243. Nu i-ai vazut pe aceia care au parasit casele lor - cu toate ca

erau cu miile - de teama mortii? Apoi Allah le-a zis: "Muriti!" Apoi i-a

readus la viata. Allah este marinimos cu oamenii, dar cei mai multi

oameni sunt nemultumitori.

244. Asadar, luptati pe calea lui Allah si sa stiti ca Allah este Cei care

Aude Totul, Atoatestiutor [Sami', 'Alim].

245. Cine este acela care li da lui Allah un imprumut bun? El i-1 va

inmulti [in Viata de Apoi] de mai multe ori, caci Allah micsoreaza sau

mareste [darul Sau] si voi la El va veti intoarce.

246. N-ai vazut tu adunarea capeteniilor fiilor lui Israel, cand dupa
[vremea lui] Moise, i-au zis unuia dintre profetii lor: "Alege-ne noua un
rege, ca sa luptam pe calea lui Allah!"? Le-a zis el: "Si daca nu luptati,

dupa ce vi s-a poruncit lupta?" 1-au raspuns: "Ce am avea ca sa nu
luptam pentru Allah, cand noi am fost alungati din caminele noastre,

de langa copiii nostri?" Dar cand le^a fost poruncita lupta, ei au intors

spatele, afara de putini dintre ei. Insa Allah ii cunoaste bine pe cei

nelegiuiti!

247. Si le-a zis profetui lor'^^^': "Allah vi 1-a trimis voua pe Talut'^^g) ^^

rege!". Au raspuns ei: "Cum sa carmuiasca el peste noi, cand noi

suntem mai vrednici de domnie decat el? El nu a fost daruit nici cu

bogatie din belsug". Le-a zis: "Allah 1-a ales pe el peste voi si 1-a

inzestrat cu prisos de invatatura si putere trupeasca!" lar Allah da [din]

stapanirea Lui cui voieste El, caci Allah este Cei cu Har Nemarginit [si]

El este Atoatestiutor [Wasi', 'Alim].

c^^^g^o

197) Pe langa dota, femeile divortate au dreptul si la un dar din partea fostilor
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248. Si profetul lor le-a zis: "Un semn al stapanirii sale este acela ca

va veni la voi cu chivotul in care se afla chezasia linistii trimise de
Domnul vostru'^°°', laolalta cu ramasitele lasate de neamul lui Moise si

de neamul lui Harun'^oi)^ purtat de ingeri. In aceasta este un semn
pentru voi, daca sunteti credinciosi!".

249. Si cand a purees Talut cu ostenii lui, a zis el: lata, Allah voieste

sa va incerce cu un rau; acela care va bea nu va mai fi de partea mea,
iar acela care nu va gusta din el va fi de partea mea, afara de cei

care vor lua o sorbitura cu causul palmei lor. Ei insa au baut din el,

afara de putini dintre ei. Dupa ce au trecut, el si cei ce crezura

Tmpreuna cu el, au zis ei: "N-avem astazi putere fata de Jalut'^^^' si de
ostenii sai!" Dar au zis si cei care erau convinsi ca II vor intalni pe
Allah: "De cate ori nu a invins o ostire mai putin numeroasa o ostire

mai mare, cu voia lui Allah, caci Allah este cu cei statornici!".

250. Si cand au iesit inaintea lui Jalut si a ostenilor sai, au zis ei:

"Doamne, revarsa asupra noastra statornicie, intareste picioarele

noastre si ajuta-ne pe noi sa infrangem acest neam de necredinciosi!"

251. Si i-au infrant cu ingaduinta lui Allah, si Dawud'^^-^' 1-a omorat
pe Jalut, iar Allah i-a daruit [lui Dawud] carmuirea si intelepciunea'^^'^'

si 1-a invatat ceea ce a voit El. Si daca Allah nu i-ar tine pe oameni in

frau, unul prin altul*^°^', pamantul ar fi stricat. Dar Allah este darnic cu

toate lumile!

252. Acestea sunt versetele lui Allah, pe care Noi Ti le recitam

[Muhammed] intru adevar. Si tu esti [neindoielnic] dintre trimisil'^o^)

C^g^g^O

200) Este vorba de chivotul in care Moise punea Tora cand pornea la lupta si il

aseza in fata ostii pentru a aduce linistea si increderea in sufletele luptatorilor

201) Numele arab al lui Aaron. Prin ramasite sunt avute in vedere toiagul si

vesmintele lui Moise, precum si unele table cu Tora.

202) Numele arab al lui Goliat.

203) Numele arab al lui David.

204) Profetia.

205) Aluzie la necesitatea existentei unui echilibru intre diversele puteri pe

pamant.

205) Aici Allah se adreseaza direct profetului Muhammed.
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253. Printre acesti trimisi, Noi i-am pus pe unii inaintea altora: unora
dintre ei le-a vorbit Allah*^'-'^', pe altii i-a ridicat mai sus cu cateva

trepte*^*^^'. I-am dat lui Isus, fiul Mariei, semne limpezi*^^^' si 1-am intarit

pre el prin duhul sfant. Si de-ar fi voit Allah, nu s-ar fi razboit cei de
dupa ei<2^°', in urma semnelor limpezi pe care le-au avut. Dar ei s-au

dezbinat; unii dintre ei au crezut, iar altii dintre ei au tagaduit. Si de-ar

fi voit Allah, ei nu s-ar fi razboit, dar Allah face ceea ce voieste El.*^^^'

254. O, voi cei care credeti! Dati [milostenie] din ceea ce Noi v-am
daruit inainte de a veni o Zi in care nu va mai fi de folos nici

negot'^^^', nici legatura [de prietenie] si nici mijlocire! Necredinciosii

sunt nelegiuiti!

c^^ggg^o

207) Este vorba de Moise.

208) Este vorba de profetul Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

miluiasca! - plasat deasupra tuturor celoriaiti prin numeroasele semne pe care le-a

primit. precum si despre Avraam.

209) Cum sunt lecuirea bolnavilor si invierea mortilor.

210) Dupa profeti.

211) Chestiunea vointei lui Allah este neclara pentru multi. Cei tendentiosi

dintre ei intreaba de ce nu intervine Allah pentru a impiedica aparitia de

neintelegeri intre oameni, daca poate sa faca acest lucru. Raspunsul pentru acestia

este ca Allah, daca ar fi vrut sa-i creeze pe oameni fara vointa si fara libertatea

care sa le dea posibilitatea de a alege ceea ce voiesc, ar fi putut s-o faca, asa cum
a creat mineraleie, animalele si ingerii, dar El I-a facut pe om cu gandire, pentru

a putea distinge binele de rau si i-a dat libertatea de a-1 alege pe eel care a voit

dintre cele doua. Iar de n-ar fi tost astfel, i-ar fi dat lui vointa cu care sa poata sa

mearga pe calea pe care a ales-o fara nici o opreliste. Si I-a inzestrat pe el cu

simturi care sa-i dea posibilitatea sa aleaga la fata locului si prin aceasta I-a

innobilat pe el. De aceasta alegere depind rasplata si pedeapsa. Omul poate sa

creada din convingere sau poate sa nu creada, fara opreliste, urmand sa suporte

urmarile necredintei sale, precum ticalosia acestei vieti sau suferinta fara seaman
a Vietii de Apoi. Omul trebuie sa cugete la caile de a se salva de primejdii. daca

nu-i va folosi intrebarea: "De ce m-a creat Allah astfel?"

212) Posibilitatea de rascumparare.
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255. Allah! Nu exista divinitate afara de El, Cel Viu, Vesnicul [Al-

Qayyum]*^^^'! Nici atipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele

din ceruri si de pre pamant! Cine este acela care ar putea mijloci la El

fara de ingaduinta Lui? El le stie pe cele din fata lor si pe cele din

urma lor'^i'i) Si ei nu pricep nimic din stiinta Sa in afara de ceea ce El

voieste. Tronul Lui*^^^' se intinde peste ceruri si peste pamant si nu-1

este grea pazirea lor*^^*^'. El este Preainaltul, Maretul [Al-Ali\;\;,

Al'AziwW

256. Nu este silire la credinta! Razvedita este deosebirea dintre calea

cea dreapta si ratacire, iar acela care se leapada de Taghut*^^^' si

crede in Allah, acela s-a prins de cea mai trainica toarta [Islamul], care

nu se sparge niciodata*^^^'. Si Allah este Cel care Aude totul,

Atoatestiutor [Sam i", 'Alim].

257. Allah este ocrotitorul celor care cred; El li scoate din intunecimi

la Lumina, in vreme ce acelora care nu cred le sunt ocrotitori Taghutii,

care-i scot de la Lumina la intunecimi si acestia sunt oaspetii Focului si

in el vor ramane vesnic.

258. Oare nu 1-ai vazut pe acela care s-a certat cu Avraam in

legatura cu existenta Domnului sau, dupa ce Allah i-a dat

stapania'^^^'? Si a zis Avraam: "Domnul meu este cel care da viata si

ia viata". Si i-a raspuns el: "Si eu pot sa dau viata si sa iau viata!".

Atunci a zis Avraam: "Allah face ca soarele sa vina de la Rasarit, deci

fa-1 tu sa vina de la Apus!" Cel care nu credea a ramas descumpanit,

caci Allah nu-i calauzeste pe cei nelegiuiti.

—C^g^g^O—
213) Cuvant prin care va aparea tradus epitetul lui Allah Al-Qayyum, care

mai inseamna si "Cel care nu are nevoie de nimic, in vreme ce toate au nevoie

de H; Cel care nu depinde de nimeni, in vreme ce totul depinde de El".

214) El le stie pe cele din aceasta lume si pe cele din Lumea de Apoi.

215) VersetuI 255 se numeste "versetul Tronului", dupa acest cuvant /cursiy,

care inseamna "tron. jilt", dar pe care unii comentatori il interpreteaza si ca insem-

nand Stiinta lui Allah.

216) A cerului si a pamantului.

217) Dupa unii comentatori, prin At-Taghut se au in vedere diavolii, idolii si

toate falsele divinitati. Tocmai de aceea, in versetul urmator. cuvantul este folosit

cu sens de plural.

218) Metafora pentru legatura cea mai trainica.

219) Nimrod, dupa unii comentatori. Aluzie la faptul ca, devenind rege, el a

socotit ca este atotputernic si, in consecinta, a tagaduit existenta lui Allah.
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259. Sau ca acela care a trecut pe langa o cetate pustiita pana in

temelii si care a intrebat: "Cum o va readuce Allah la viata dupa
moartea ei?" Allah 1-a lasat atunci pe el fara viata o suta de ani, apoi

1-a inviat si i-a zis: "Cat ai stat tu [asa]?" 1-a raspuns: "Am ramas o zi

sau o parte dintr-o zi." 1-a zis [Allah]: "Ba ai stat o suta de ani si uita-te

la mancarea ta si bautura ta! Nu s-au stricat! Si uita-te la asinul tau! Si

te vom face pe tine un semn pentru oameni. Uita-te la aceste oase [ale

asinului] cum le imbinam si apoi le imbracam cu carne!" Si cand i s-a

aratat lui deslusit aceasta, a zis: "Eu stiu ca Allah este peste toate Atot-

puternic!"

260. Si [adu-ti aminte cand] Avraam a zis: "Doamne, arata-mi mie
cum li readuci la viata pe cei morti?!", 1-a raspuns: "Tot nu crezi?" El i-

a zis: "Ba da! Ci numai sa se linisteasca inima mea!" El [Allah] i-a zis

atunci: "la patru pasari si taie-le marunt, apoi pune pe fiecare munte
o bucata din ele, apoi cheama-le si ele vor veni la tine in graba. Si sa

stii ca Allah este Atotputernic, Intelept ['Aziz, Hakim]\"

261. Pilda acelora care dau [din] averea lor pe calea lui Allah este ca

pilda grauntelui care face sapte spice si in fiecare spic sunt o suta de
graunte, caci Allah inmulteste [rasplata] celui care voieste El. Allah este

Cel cu Har Nemarginit [si] Atoatestiutor [Wasi', 'Alim].

262. Aceia care dau [din] averea lor pe calea lui Allah si nu vin, dupa
darul facut, sa se laude cu el si nici cu necajire, aceia au rasplata de la

Domnul lor si teama pentru ei nu va fi si nici nu vor cunoaste ei

mahnirea.

263. O vorba cuviincioasa si de iertare este mai buna decat o

milostenie dupa care urmeaza necajirea. lar Allah este Instarit

Indeajuns [si] Bland [Ghaniijy, Halim].

264. O, voi, cei care credeti! Nu faceti desarte milosteniile voastre

prin pomenirea lor si prin necajire, ca acela care cheltuieste din

averea lui de ochii lumii, fara sa creada in Allah si in Ziua de Apoi,

caci pilda lui este ca pilda unei stanci acoperite de colb peste care

vine o ploaie abundenta si o lasa goala. Ei nu au nici un folos din ceea
ce au dobandit. Allah nu-i calauzeste pe cei necredinciosi.

265. lar pilda acelora care cheltuiesc din averea lor [drept milostenie],

in cautarea multumirii lui Allah si intaririi sufletelor lor, este ca pilda

unei gradini de pe o colina peste care vine o ploaie abundenta si da
roade de doua ori mai multe, iar daca nu vine peste ea ploaie [li este

de-ajuns] atunci numai o roureala. Allah vede tot ceea ce voi faptuiti

[Basir].



2 • SURAT AL-BAQARA

266. Oare doreste vreunul dintre voi sa aiba o gradina de curmali si

vita de vie pe sub care sa curga paraie, cu tot felul de roade in ea, si

sa-1 ajunga batranetea pe cand copiii lui sunt inca mici si sa se abata

asupra ei vijelie cu foe si ea sa fie mistuita [de flacari]? Astfel va arata

Allah semnele, poate ca voi o sa cugetati.

267. O, voi, cei care credeti! Faceti milostenie din lucrurile bune pe
care le-ati dobandit si din [roadele] cele pe care le-am facut sa

creasca pentru voi din pamant si nu va intoarceti spre lucrurile rele ca

sa faceti din ele milostenie, cand nici voi insiva nu le-ati primi decat

daca ati fi cu ochii inchisi! Si sa stiti ca Allah este Instarit Indeajuns [si]

Vrednic de Lauda [Ghani\j\j, Hamid]\

268. Seitan va ameninta cu saracia si va porunceste lucruri urate, in

vreme ce Allah va fagaduieste iertare si har, caci Allah este Cel cu

Har Nemarginit, Atoatestiutor [Wasi', 'A/imj.

269. El daruieste intelepciune cui voieste El, iar eel care a fost daruit

cu intelepciune, acela a fost daruit cu un mare bine, dar [acest lucru]

nu-1 pricep decat cei ageri la minte.

270. Ceea ce ne dati ca milostenie si juramintele prin care va legati

[sa faceti ceva bun]*^^'^', acestea Allah le stie, iar cei nelegiuiti*^^^' nu vor

avea pe nimeni ca sprijinitori.

271. Daca dati milosteniile marturisit, binefaceri sunt ele, dar daca nu
le faceti cunoscute si le dati saracilor, atunci ele vor fi inca si mai bune
pentru voi si va vor ispasi pentru o parte dintre pacatele voastre, caci

Allah este Binestiutor [Khabir] a ceea ce faceti voi.

272. Nu e treaba ta, [o, Muhammed], calauzirea lor [a celor nelegiuiti

pe calea cea buna], caci Allah calauzeste pe cine voieste El si orice

bunuri dati voi ele sunt pentru sufletele voastre. Voi nu dati decat

cautand Fata lui Allah'^^^'. Si pentru toate bunurile pe care le daruiti

veti fi rasplatiti [din timp]. Si voi nu veti fi nedreptatiti.

273. [Dati milostenie] pentru cei nevoiasi, care se straduiesc pe calea

lui Allah si nu pot umbla prin lume'^^S)! q^^ nestiutor li socoteste instariti

din cauza pioseniei lor. li cunosti dupa semnul lor, caci ei nu cer de la

oameni cu staruinta. Si orice bine pe care il daruiti, desigur Allah il

stie, caci El este Atoatestiutor [Alim].—c^^^g^o—
220) Aceste juraminte trebuie sa se implineasca.

221) Aici, cei care nu dau Dania.

222) Aici se are in vedere Multumirea Lui.

223) Sa umble pentru a face negot.
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274. Cei care daruiesc din bunurile lor [milostenie] noaptea si ziua, in

taina si fatis, au rasplata lor la Domnul lor si ei nu au a se teme si nici

nu vor fi ei mahniti.

275. Cei care mananca din camata nu se vor ridica [in Ziua de Apoi]

decat asa cum se poticneste eel atins de Seitan si aceasta [pedeapsa]

pentru ca ei zic: "Si negustoria e ca si camata", in vreme ce Allah a

ingaduit negotul, dar El a oprit camata. Cei carora le vine povata de

la Domnul lor si se opresc, aceia au [iertare] pentru ceea ce au facut

mai inainte si lucrul lor este la Allah [pentru judecata], dar cei care o

fac mai departe, aceia vor fi oaspetii Focului si ei in el vor ramane
vesnic.

276. Allah nimiceste camata si sporeste milosteniile. Allah nu-1 iubeste

pe necredinciosul pacatos!

277. Cei care cred si plinesc fapte bune, fac Rugaciunea [As-Salat] si

dau Dania [Az-Zakat], au rasplata lor de la Domnul lor si pentru ei nu
este teama si nici nu vor fi ei mahniti.

278. O, voi, cei care credeti! Fiti cu frica de Allah si lipsiti-va de
restul de camata ce v-a mai ramas [la oameni], daca sunteti

credinciosi!

279. Daca nu q veti face, vi se vesteste razboi din partea lui Allah si a

Trimisului Sau. Insa daca va veti cai, veti avea banii vostri [mai putin

camata]. Nu nedreptatiti si nu veti fi nedreptatiti*^^'*'!

280. Aceluia care este stramtorat sa i se dea pasuire pana li va fi

usor, iar sa faceti milostenie e si mai bine pentru voi, daca stiti!*^^^'

281. Si fiti cu frica de Ziua in care va veti intoarce la Allah, cand
fiecare suflet va fi rasplatit dupa ceea ce a agonisit, iar ei [oamenii] nu
vor fi nedreptatiti.

224) Motivul revelarii acestui verset a fost ca atunci cand s-a interzis camata unii

oameni au spus: ..Profetule, dar sunt unii dintre noi care au irnprumutat deja. " Si atunci

s-a pogorat versetul.

225) Daca debitorul este in jena financiara. creditorul trebuie sa il astepte

pana cand va dispune de banii necesari, dar si mai potrivit este sa-1 scuteasca de

restituirea datoriei.
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282. O, voi, cei care credeti! Daca voi contractati o datorie pentru un
anumit timp, atunci insemnati-o in scris! Si sa o insemne, intre voi, un
scrib cu dreptate! Scribul nu are voie sa refuze a scrie, asa cum 1-a

invatat Allah. Asadar, el trebuie sa scrie asa cum ii dicteaza datornicul,

care trebuie sa fie cu frica de Allah, Stapanul sau, si sa nu micsoreze

[valoarea datoriei] cu nimic! Dar daca datornicul este fara judecata sau

slab sau nu poate dicta el, atunci sa dicteze tutorelui sau, cu dreptate.

Si luati drept martori doi dintre barbatii vostri, iar daca nu sunt doi

barbati, [luati] un barbat si doua muieri, dintre aceia pe care li

acceptati ca martori, asa incat, daca va gresi una dintre ele, sa-si

aminteasca una celeilalte! Martorii nu au voie sa se impotriveasca, daca

sunt chemati. Si sa nu va fie urat sa insemnati datoria, mica de va fi

ori mare, impreuna cu termenul ei! Asa este mai drept pentru voi fata

de Allah si mai de ajutor pentm marturie si mai aproape de a va ajuta

sa nu aveti banuieli. Dar daca este un negot pentru ceva prezent, pe
care il conveniti intre voi [pe loc], atunci nu este nici un pacat daca nu-

1 insemnati in scris, dar luati martori, atunci cand faceti negot intre voi!

Dar sa nu fie pagubit nici un scrib sau martor, caci de veti face [asta]

inseamna ca ticalosia este in voi! Si fiti cu frica de Allah si Allah va

invata, caci Allah este Atoatestiutor ['AUm].

283. Si daca sunteti intr-o calatorie si nu gasiti un scrib, atunci un
zalog primit [este de ajunsj. Iar daca aveti incredere unul in altul,

atunci sa inapoieze lucml intrebuintat eel caruia i s-a incredintat si sa se

teama de Allah, Domnul sau! Sa nu ascundeti marturia*^^^'; eel care

ascunde are o inima pacatoasa si Allah este Stiutor ['A/imj al celor pe
care voi le faptuiti!

284. Ale lui Allah sunt toate din ceruri si de pre pamant. Si daca
aratati sau ascundeti ceea ce este in sufletele voastre, Allah va va cere

socoteala pentru acest lucru. Apoi El il va ierta pe eel care El va voi si

il va chinui pe eel care El va voi. Allah este cu putere peste toate!

O^^O

226) Sa nu refuzati sa faceti marturie.

ri09l
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285. Trimisul a crezut in ceea ce i-a fost pogorat de la Domnul sau,

asemenea si dreptcredinciosii. Fiecare [dintre ei] a crezut in Allah, in

ingerii Lui, in scripturile Lui si in trimisii Lui. [Si ei zic]: "Noi nu facem
nici o deosebire intre vreunul dintre trimisii Sai". Si ei au zis: "Noi

auzim si ne supunem! lertarea Ta [o imploram], Doamne, si la Tine

este intoarcerea!"

286. Allah nu impune nici unui suflet decat ceea ce este in putinta lui.

El are ca rasplata ceea ce si-a agonisit [faptele bune] si impotriva lui

ceea ce a dobandit [faptele relej. Doamne, nu ne pedepsi pe noi, daca
am uitat sau am gresit! Doamne, nu ne impovara pe noi cu grea

povara, asa cum i-ai impovarat pe cei dinaintea noastra. Doamne, nu
ne impovara pe noi cu ceea ce nu putem indura! Si sterge-ne noua
gresalele noastre si iarta-ne pre noi si fii milostiv cu noi! Tu esti Ocro-

titorul nostru, ajuta-ne pe noi sa izbandim asupra celor necredinciosi!
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(2} SURAT AL IMRAN (D

(Medinita [89]; 200 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif, Lam, Mim.(2)

2. Allah! Nu exista alta divinitate in afara de El, Cel Viu [AZ-hfoyy], Cel

Vesnic(3) [Al-QayyumYS'^^

3. El ti-a pogorat Cartea cu Adevarul [Coranul], intarindu-le pe cele de

dinaintea ei. El a pogorat Tora si Evanghelia,

O^^O
1) "Sura Familiei Imran": Numita astfel pentru ca trateaza in buna parte

(versetele 31-63) despre familia lui Isus. Tatal Fecioarei Maria este numit 'Imran,

in Coran. Hisabeta este o sora a Mariei. Acestea doua, impreuna cu Isus, loan

Botezatorul, considerat var al lui Isus, si Zaharia, sotui Elisabetei - formeaza "familia

'Imran". Dupa traditie, mama Mariei se numea Ana, iar tatal ei se numea 'Imran.

2) Vezi nota la sura 2. versetui 1.

3) Aceste versete au fost revelate in legatura cu delegatia crestinilor de la

Najran, in numar de saizeci de calareti, intre care paisprezece nobili, printre ei

numarandu-se printui lor Abd al-Masih, povatuitorul lor AI-Ayham si episcopul lor

Abu Haritha ben 'Alqama. Ei s-au infatisat dinaintea Profetului - Allah sa-l bine-

cuvanteze si sa-l miluiasca! - si au stat de vorba cu el toti trei. Odata i-au spus

ca Isus este Dumnezeu, pentru ca el i-a adus pe morti la viata, alta data i-au spus

ca el este fiul lui Dumnezeu, intrucat el nu avea tata, iar alta data i-au spus ca el

ar fi fost unul dintre membrii Sfintei Treimi, intrucat Dumnezeu spunea: "Noi am
facut si Noi am spus", pe cand daca H ar fi fost unul singur. atunci ar fi zis: "Eu

am facut si Eu am spus". Atunci Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

miluiasca! - le-a zis: Voi nu stiti ca Stapanul nostru este vesnic viu si nu moare si

ca Isus este muritor? Ba da! i-au raspuns ei. Apoi a zis: Voi nu stiti ca nu exista

fiu care sa nu semene cu parintele sau? Ba da! i-au raspuns ei. Atunci le-a zis: Voi

nu stiti ca Stapanul nostru ia in seama toate lucrurile, pe care le apara, le

pastreaza si le daruieste? Oare avea Isus ceva de acest fel? Nu! au raspuns ei. I-a

mai intrebat: Voi nu stiti ca nimic din cer si de pe pamant nu-I este necunoscut lui

Allah? Oare stia Isus ceva dintre acestea, afara de ceea ce a aflat el? Nu! i-au ras-

puns ei. Apoi i-a intrebat: Voi nu stiti ca Domnul nostru nu mananca nimic, nu bea

nimic si nu iese afara si ca Isus manca, bea si iesea afara? Ba da! au raspuns ei.

Atunci, Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - le-a zis lor:

Atunci cum sa fie el asa cum ati pretins? Si ei au tacut, dar au continuat sa taga-

duiasca. Atunci Allah i-a revelat primele optzeci si ceva de versete din aceasta

4) Allah este Creatorul si Stapanul, cel cu calitatile supreme si absolute fara de

seman, care nu este slujit si rugat pe merit afara de H. Vezi 2:255, nota nr. 211.
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4. Mai inainte, drept calauza pentru oameni si a pogorat Indreptarul

[Al-Furqan]*^'. Cei care nu cred in semnele lui Allah vor avea parte de
chin aspru. Allah este Atotputernic ['Aziz] [si] Datator de pedeapsa!

5. Lui Allah nu-1 este nimic ascuns, nici de pre pamant si nici din cer.

6. El este Acela care va plamadeste in rnitre, precum voieste. Nu este alta

divinitatea in afara Lui, Atotputernicul, Inteleptul [AJ-Aziz, Al-Hakim].

7. El este Acela care ti-a pogorat Cartea. In ea sunt versete deslusite

- si ele sunt temeiurile Cartii - si altele nedeslusite. Cei cu inclinare

[catre ratacire] in inimi le urmaresc pe acelea in care este nedeslusire,

in cautarea vrajbei si in cautarea talcuirii lor. Dar nu cunoaste
talcuirea lor decat Allah. Aceia care sunt inradacinati in stiinta spun:

"Noi credem in ea; toate sunt de la Domnul nostru!" Dar nu cugeta

astfel decat cei daruiti cu judecata.

8. Doamne! Nu duce in ratacire inimile noastre, dupa ce Tu ne-ai cala-

uzit si da-ne noua Tndurarea Ta, caci Tu esti Cei Darnic [Al-Wahhab]\

9. Doamne! Tu Ti vei aduna pe oameni intr-o Zi, in legatura cu care

nu este nici o indoiala. Allah [cu adevarat] nu-Si calca fagaduinta!"

10. Acelora care nu cred, nu le vor fi de folos nici averile lor si nici

copiii lor la Allah intru nimic. Acestia vor fi vreascuri pentru Foe,

11. Asemenea neamului lui Faraon si celor de dinaintea lui, care au
tagaduit semnele Noastre. Dar Allah i-a nimicit pentru pacatele lor si

Allah este aspru in pedeapsa.

12. Si spune celor care nu cred: "Veti fi biruiti [curand] si veti fi adu-

nati spre Gheena! Si ce pat groaznic veti avea!"

13. "Ati avut un semn in cele doua ostiri ce s-au ciocnit: o ostire care

lupta pe calea lui Allah si o alta, necredincioasa, care i-a vazut [pe

credinciosi] de doua ori mai multi decat ei, cu proprii lor ochi. Allah il

intareste cu ajutorul Sau pe eel care voieste El! In aceasta este o pilda

pentru cei care au ochi sa vada!"*^'

5) Al-Furqan, aici Coranul, dar cuvantul desemneaza, in alte contexte, si cele-

lalte carti sfinte pentru ca ele disting binele de rau.

6) Aluzie la batalia de la Badr, prima din istoria Islamului, care a avut loc in

anul 623 (luna Ramadan din anul 2 dupa hegira), intre mica comunitate de musul-

mani mekkani si sprijinitori ai lor de la Medina si o oaste numeroasa a adversarilor

lor de la Mekka. Lupta a avut loc pe platoul Badr, situat la aproximativ 50 mile

sud-vest de Medina. Mica oaste, condusa de Muhammed insusi. era alcatuita din

313 combatanti credinciosi. in vreme ce oastea mekkana, bine inarmata, numara



3 • SURAT AL-'IMRAN

14. Frumoasa a fost facuta sa para in ochii oamenilor dragostea pentru

cele jinduite - femeile, progeniturile, multe gramezi de aur si argint, caii

de rasa aleasa, animalele*^' si ogoarele. Acestea sunt placerea vietii celei

pamantesti, in vreme ce la Allah este buna intoarcere.

15. Spune: „Pot eu sa va vestesc ceva mai bun decat acestea? Aceia

care sunt cu frica au de la Domnul lor gradini pe sub care curg rauri, in

care vor avea vesnic salas, si sotii curate si multumirea lui Allah, caci

Allah este Cel care li Vede Bine [Al-Basir] pe robii Sai,

16. Care zic: „Doamne, noi credem! larta-ne noua gresalele noastre si

fereste-ne pe noi de chinurile Focului!"

17. [Acestia sunt] cei rabdatori, cei sinceri, cei smeriti, cei care dau
milostenie, cei care cer iertare inainte de revarsatul zorilor.

18. Allah marturiseste ca nu exista alta divinitate in afara de El. Si

Tngerii si cei inzestrati cu stiinta [marturisesc] cu dreptate ca: „Nu exista

alta divinitate afara de El, Atotputernicul, Inteleptul [Al-Aziz,

A/-HQ/c(m]"(8)

19. [Unica] religie acceptata de Allah este Islamul si nu au fost deose-

biri intre cei carora le-a fost data Scriptura'^' decat dupa ce a ajuns la

ei Stiinta*^°', din pricina pizmei lor. lar eel care nu crede in semnele lui

Allah [sa stie ca] Allah este grabnic la socoteala!

O^^O
aproximativ o mie de luptatori si avea printre comandantii sai cativa dintre cei mai
yestiti razboinici din Arabia, intre care Abu Jahi, adversar invederat al Isiamului.

In ciuda acestor avantaje, oastea musulmana, condusa de Muhammed, a inregistrat

o stralucita victorie, multi dintre combatantii inamicilor, printre care si Abu Jahl,

pierind in aceasta batalie care a avut un rol deosebit in consolidarea pozitiei lui

Muhammed si a noii comunitati.

7) Se au in vedere ovinele. bovinele. caprinele si camilele.

8) Cind s-a instalat Trimisul lui Allah - Allah si-l binecuvanteze si sa-l milu-

iasca! - in Medina, au venit la el doi episcopi din Sam. Au intrat la el si 1-au

recunoscut dupa descriere. Si 1-au intrebat pe el: Tu esti Muhammed? Da! le-a

raspuns el. Apoi 1-au mai intrebat: Si tu esti Ahmad? Da! le-a raspuns el. Au zis

apoi: Te intrebam in legatura cu o marturisire si daca ne vei spune care este, vom
crede in tine si te vom crede! Intrebati! le-a raspuns Trimisul lui Allah - Allah sa-l

binecuvanteze si sa-l miluiasca! Atunci ei i-au zis: Spune-ne care este cea mai
minunata marturisire din Cartea lui Allah? Atunci s-a revelat acest verset si cei doi

barbati au imbratisat Islamul.

9) ludeii si crestinii.

10) Cand au aflat ca Islamul este Adevarul.
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20. Daca ei se impotrivesc tie, spune-le: „M-am supus in fata lui

AUah*^^', eu si cei care m-au urmat!" Si spune celor carora li s-a dat

Scriptura, precum si celor in nestiinta*^^': „V-ati supus lui Allah

[imbratisand Islamul]?" Si daca s-au supus, sunt bine calauziti, iar daca
nu voiesc, datoria ta este transmiterea [mesajului] si Allah este Cel care

li Vede Bine pe robii Sai [Al-Basir].

21. Acelora care nu cred in semnele lui Allah si-i omoara pe profeti

pe nedrept si-i omoara pe aceia dintre oameni care poruncesc
dreptatea, acelora vesteste-le osanda dureroasa.

22. Aceia sunt cei ale caror fapte sunt in desert in aceasta viata ca si

in Viata de Apoi si ei nu vor avea sprijinitori!

23. Oare nu i-ai vazut pe aceia carora li s-a dat o parte din Carte?*^'^'

Ei sunt chemati la Cartea lui AUah*^'^' pentru a judeca in certurile

dintre ei, dar unii dintre ei intorc spatele si se indeparteaza.

24. Aceasta pentru ca ei zic: "Focul nu ne va atinge decat numai
cateva zile numarate!" Dar i-a inselat in credinta lor ceea ce ei au

nascocit.

25. Dar cum va fi, cand ii vom aduna, intr-o Zi in legatura cu care nu
este nici o indoiala, cand fiecare suflet va fi rasplatit dupa ceea ce a

agonisit si cand ei nu vor fi nicicum nedreptatiti!

26. Spune: "O, Doamne, Stapan peste toate! Tu dai stapanirea ace-

luia care voiesti Tu si iei stapanirea de la eel care voiesti Tu. Tu il

cinstesti pe eel care voiesti Tu si il umilesti pe eel care voiesti Tu. In

mana Ta se afla Binele si Tu esti Cel care are putere peste toate.

27. Tu faci sa intre noaptea in zi si faci sa intre ziua in noapte. Tu faci

sa se iveasca viul din mort si faci sa se iveasca mortul din viu si Tu il

daruiesti [cu cele necesare traiului] pe cel care voiesti Tu, fara a tine

socoteala.

o^g^o
11) Aici cu sensul de: intru totul, pe depiin. cu totul.

12) Acestia sunt arabii pagani, numiti astfel pentru ca nu stiau sa citeasca si

scrie sau pentru ca ei nu aveau o Scriptura.

13) Tora si Evanghelia, in circulatie, in epoca aceea.

14) Coranul.
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28. Dreptcredinciosii sa nu-i ia pe necredinciosi drept aliati in locul

dreptcredinciosilor. Cel care face aceasta nu va mai avea legatura cu

Allah, afara de situatia in care cautati o pavaza sa va feriti de ei. Dar
Allah va avertizeaza [asupra pedepsei] Lui. Si la Allah este intoarcerea.

29. Spune: „De veti tine ascuns ceea ce se afla in piepturile voastre

sau de veti da pe fata acestea, Allah le stie. El stie tot ce se afla in

ceruri si tot ceea ce se afla pe pamant. Si Allah asupra tuturor

lucrurilor are putere.

30. In ziua in care fiecare suflet se va afla in fata binelui ce 1-a facut si

a raului ce 1-a facut, va dori ca intre el si acesta [raul] sa fie o mare
distanta. Allah va avertizeaza [asupra pedepsei] Lui. Allah este lertator

cu robii [Sai].

31. Spune: „[0, Profetule] Daca II iubiti pe Allah, urmati-ma si Allah

va va iubi si va va ierta pacatele voastre! Allah e lertator, Indurator

[Al-Ghafur^ Ar-RahimW

.

32. Spune: "Fiti cu supunere fata de Allah si de Trimis*^^', dar daca
Tntoarceti spatele, Allah nu-i iubeste pe necredinciosi!"

33. Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam si familia lui

Imran'^^' peste toate lumile [din vremea lor],

34. Ca scoboratori unii din altii. Allah este Cel care Aude Totul,

Atoatestiutor [Sam (", 'Alim].

35. Muierea lui Imran a zis: "Doamne, Iti juruiesc [numai] Tie ceea ce

este in pantecul meu, devotat numai Tie! Primeste-1 de la mine! Tu esti

Cel care Aude Totul, Atoatestiutor [As-Sami', Al-'Alimf^^l"

.

36. Si cand a nascut, a zis ea: "Doamne, am zamislit o copila!", dar

Allah stia bine ceea ce nascuse ea. Si un baiat nu este intocmai ca o

copila!'^^' "Eu i-am pus numele Maria'^^' si o incredintez pe ea si pe
scoboratorii ei ocrotirii Tale, impotriva lui Seitan cel izgonit!*^'-''".

15) Profetul Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!

16) Imran este tatal Mariei, mama lui Isus.

17) Vezi introducerea Coranului. capitolul IV {Isus Christos m Coranul cel

Sfant).

18) Pentru ca nu erau acceptati pentru a fi juruiti lui Allah decat baietii, iar

baiatui pe care 1-a cerut ea nu este la fel ca fetita care i-a fost daruita.

19) In limba lor inseamna "adoratoarea. slujitoarea Domnului".

20) Epitet al lui Seitan cel izgonit.
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37. Domnul ei a acceptat-o cu buna primire si a lasat-o sa creasca cu

buna crestere si a incredintat-o lui Zaharia*^^'. Si de fiecare data cand
intra Zaharia la ea in templu, gasea langa ea mancare. Si a intrebat-o

el: "O, Maria, de unde ai aceasta?" lar ea li raspundea: "Ea este de la

Allah!" Allah il hraneste pe eel pe care El voieste, fara socoteala!

38. Atunci, Zaharia s-a rugat Domnului sau, zicand: "Doamne,
daruieste-mi mie de la Tine vlastare binecuvantate, caci Tu esti Cel

care Aude ruga!".

39. Atunci, 1-au chemat ingerii, in vreme ce el se ruga, stand in pi-

cioare, in templu, [zicandu-i]: "lata ca Allah ti-1 vesteste pe Yahya, care

va adeveri un cuvant al lui AUah'^^'. [Si el va fi] un barbat nobil,

neprihanit, un profet dintre cei evlaviosi".

40. El a zis: "Doamne, cum sa am eu un baiat, cand m-au ajuns

batranetile, iar muierea mea este stearpa?" Si i-a raspuns [Allah]:

"Asa!" Allah face ceea ce voieste!

41. A zis [Zaharia]: "Doamne, da-mi mie un semn!". 1-a raspuns [Allah]:

"Semnul tau va fi ca nu vei putea vorbi cu oamenii, vreme de trei zile,

decat prin semne! Pomeneste-L pe Domnul tau des si lauda-L pe El

seara si dimineata!".

42. Ingerii au zis: "O, Maria! Allah te-a ales si te-a facut curata. El

te-a ales peste femeile lumilor!

43. O, Maria! Fii cu ascultare fata de Stapanul tau, prosterneaza-te si

pleaca-te, rugandu-te impreuna cu cei ce se pleaca!"

44. Acestea sunt dintre vestile necunoscutului pe care Noi ti le reve-

1am. '^^' Tu nu ai fost langa ei, cand ei au aruncat calemurile lor

[pentru a hotari] care dintre ei s-o ocroteasca pe Maria si nu ai fost

langa ei nici cand ei au avut discutia.'^'^'

o^g^o

21) Zaharia (in araba Zakariya) este tatal lui loan Botezatorul (in araba Yahya).

22) "Un cuvant al lui Allah": O porunca a lui Allah. Referitor la Isus care s-a

nascut fara sa aiba tata. din porunca lui Allah, care a zis: "Fii!"

23) Tie. o, Muhammed!
24) Contextul indica aici ca este vorba de o tragere la sorti.
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45. Ingerii au zis: "O, Maria! Allah iti vesteste un Cuvant din partea

Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa'^^', fiul Mariei, maret in aceasta lume
ca si in lumea de Apoi si unul dintre cei mai apropiati [de Allah].

46. El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel si cand va fi barbat intre

doua varste'^*^' si va fi dintre cei evlaviosi".

47. Ea a zis: "Doamne, cum sa am un copil fara sa ma fi atins un
barbat?" 1-a raspuns El: "Intocmai asa!" Allah creeaza ceea ce voieste

El. Cand El hotaraste un lucru, El spune doar "Fii" si el este de
Tndata!

48. Si El il va invata scrierea si intelepciunea, Tora si Evanghelia.

49. Si trimis la fiii lui Israel [le va zice]: "Eu vin la voi cu semn de la

Domnul vostru! Eu plamadesc pentru voi din lut ca un chip de pasare si

suflu asupra sa si se va face o pasare vie, cu voia lui Allah. Si-i voi

tamadui pe orb si pe lepros, si-i voi invia pe morti'^?)^ cu voia lui Allah.

Eu va voi vesti ceea ce mancati si ceea ce pastrati in casele voastre. In

aceasta este un semn pentru voi, daca voi sunteti credinciosi!

50. Eu intaresc ceea ce a fost revelat in Tora mai inainte de mine si

va voi ingadui o parte din cele ce v-au fost oprite*^^'. Eu v-am adus

semne de la Domnul vostru, deci fiti cu frica de Allah si dati-mi

ascultare!

51. Allah este Stapanul meu si Stapanul vostru. Asadar, adorati-L pe
El! Aceasta este o cale dreapta!"

52. Apoi, cand Isus a simtit necredinta lor, le-a zis: "Cine sunt sprijini-

torii mei [in chemarea] la Allah?" Apostolii au raspuns: "Noi suntem
sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem in Allah si fa marturie ca noi

[lui Allah] li suntem supusi [musulmani]!

O^i^O
25) Mesia, Isus.

26) Traducere a cuvantului arab kahl. care inseamna barbat intre 30-50 de

27) Isus a readus la viata patru suflete: pe Lazar, care-i era prieten, pe fiul

vaduvei din Nain, pe fiica lui lair si pe Sam, fiul lui Noe, dupa cum au mentionat

Al-Qortobi si altii.

28) Ibn Kathir a zis. in acest sens: In aceasta se afla dovada ca Isus a abrogat

o parte din Legea Torei.
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53. Doamne! Noi credem in ceea ce Tu ai pogorat si-1 urmam pe
Trimis, deci scrie-ne pe noi printre cei care fac marturie".*^^'

54. Si ei au viclenit<^°), dar Allah a facut ca planurile lor sa nu
izbuteasca, fiindca Allah este eel mai bun dintre planuitori!

55. Cand Allah a spus: "O, Isus! Eu iti voi da o rasplata imbelsugata,

te voi inalta la Mine, te voi mantui de cei care nu cred''^^' si ii voi pune
pe cei care te-au urmat*'^^' peste cei care nu cred pana in ziua Invierii.

Apoi la Mine va fi intoarcerea voastra si Eu voi judeca asupra celor in

care voi nu va intelegeti.

56. Cat despre cei care au tagaduit, pe ei li voi supune la chinuri grele

atat in aceasta lume, cat si in Lumea de Apoi si ei nu vor avea pe
nimeni sa-i ajute."

57. Cat despre cei care cred si savarsesc fapte bune, El le va da
rasplata cuvenita lor. Allah nu-i iubeste pe cei nelegiuiti!

58. Acestea ti le recitam tie din versete si Mesajul IntelepciuniiJ^^)

59. Inaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam'^'^', pe care El 1-a

facut din lut si apoi i-a zis lui "Fii" si el a fost.

60. Adevarul vine de la Domnul tau si nu va fi dintre aceia care se

indoiesc!

61. Acelora care se contrazic cu tine [o, Muhammed], in privinta lui

[Isus], dupa stiinta care ai primit-o, spune-le: „Veniti, sa-i chemam pe
fratii nostri si pe fii vostri, pe muierile noastre si pe muierile voastre,

pe noi insine si pe voi insiva, apoi sa ne rugam si sa chemam blestemul

lui Allah asupra celor ce mint!*^^'".

29) Cei care fac marturie ca nu exista alt Dumnezeu afara de Allah si ca

Muhammed este Trimisul lui Allah. Dupa o alta interpretare, cei care fac marturie

ca Allah este Unic si ca Isus este un profet.

30) ludeii. incercand sa-1 omoare pe Isus.

31) ludeii.

32) Apostolii si cei care au crezut in profetia lui.

33) Coranul.

34) Adica situatia lui Isus, pe care 1-a creat fara sa aiba un tata, ceea ce este

intr-adevar un lucru ciudat. este similara cu situatia lui Adam. 1-a creat fara sa aiba

nici tata, nici mama, apoi i-a zis "Fii!" si el a fost.

35) Acest lucru s-a intamplat in anul delegatiilor. respectiv anul 10 dupa
hegira, cand a sosit si aceasta delegatie a crestinilor din Najran - regiune din
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62. Aceasta este povestea cea adevarata si nu exista divinitate in

afara de Allah, iar Allah este Puternic, Intelept [AI-'Aziz, Al-Hakim].

63. Iar daca ei intorc spatele, Allah li stie pe cei care seamana stricare!

64. Spune: „0, voi oameni ai Scripturii, veniti la un cuvant comun
Tntre noi si voi*^^': sa nu-L adoram decat pe Allah, sa nu-L asociem cu

nimic, sa nu ne luam unii pe altii drept dumnezei, in afara de Allah.

Apoi daca ei vor intoarce spatele, spuneti-[le]: Marturisiti [eel putin] ca

noi suntem supusi!".

65. O, voi oameni ai Scripturii, de ce va contraziceti asupra lui

Avraam, cand Tora si Evanghelia nu au fost revelate decat dupa el?

Voi nu aveti judecata?

66. Voi sunteti aceia care ati avut dispute asupra lucrurilor de care

ati avut cunostinta, dar de ce starniti dispute despre lucruri pe care

nu le cunoasteti? Si Allah stie, in vreme ce voi nu stiti!

67. Avraam nu a fost nici iudeu, nici crestin. El a fost credincios

adevarat si Tntru totul supus lui Allah [musulman], si nu a fost dintre

cei care-1 fac semeni*^^'.

68. Cei mai Tndreptatiti oameni sa se socoteasca apropiati de Avraam
sunt aceia care 1-au urmat pe el si pe acest Profet*-^^' si aceia care

cred. Iar Allah este Ocrotitorul credinciosilor.

Yemen, situata la peste 300 kilometri nord de Saana. in apropiere de granita cu

actualul Regat Arab Saudit. Crestinismul a ajuns aici prin intermediul

comerciantilor din zona. Aceasta delegatie a avut o disputa cu Muhammed, in

legatura cu Isus, fiul Mariei. Ei i-a indemnat sa blesteme, zicand: "Doamne,
blestema-1 pe aceia dintre noi care minte in iegatura cu isus!". Ei au apeiat ia

autoritatiie ior in materie care i-au sfatuit sa nu faca acest iucru pentru ca

Muiiammed are dreptate si ei este un profet, iar ceea ce i-a reiatat Mail repre-

zinta adevarui, iar daca ei li va biestema, ei vor pieri. Atunci s-au intors in tinutui

ior. Ibn Abbas a zis: .,Daca ar fi iesiti aceia care-i biestema pe Trimisul iui Allali -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -, atunci cand se vor intoarce, nu vor

36) Veniti, sa fim cu totii pe picior de egaiitate.

37) S-a aratat ca Ibn Abbas a spus ca rabinii evreilor si crestinii din Najran

s-au adunat ia Trimisui iui Aiiaii - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - si

s-au iuat la cearta in privinta iui Avraam. Evreii au zis: ei a fost iudeu! Crestinii

au zis, ia randul ior: ei a fost crestin. Si atunci Mail a revelat acest verset.

38) Profetui Muiiammed
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69. O parte dintre oamenii Scripturii ar fi vrut sa va pricinuiasca rata-

cirea, dar ei nu-si pricinuiesc decat lor insisi ratacire, fara sa-si dea
seama.

70. O, voi oameni ai Scripturii, de ce tagaduiti [voi] versetele lui

Allah(35), cand voi marturisiti [ca sunt de la El]?

71. O, oameni ai Scripturii, de ce imbracati voi adevarul cu neadevar

si ascundeti adevarul cu buna stiinta?

72. O parte dintre oamenii Scripturii''^°' zic: "In faptul zilei, [prefaceti-

va ca voi] credeti in ceea ce li s-a revelat celor care cred, dar lepadati-

va [de aceasta] la sfarsitul ei; poate ca ei se vor intoarce [la vechea lor

religie]!

73. [Oamenii Cartii spun semenilor lor:] „Si nu credeti decat numai
acelora care urmeaza religia voastra!" Spune: „Adevarata Calauzire

este Calauzirea lui Allah!" [Si ei mai spun]: „altuia s-ar fi putut sa i se

dea asemenea cu aceea ce vi s-a dat voua, astfel incat ei [musulmanii]

sa nu poata sa aduca vorba impotriva voastra la Domnul vostru''.

Spune[-le] lor: „in adevar, harul <'*^' este in mana lui Allah; El il daruieste

aceluia care voieste El. Allah este Cel cu Har Nemarginit, Atoatestiutor

[Al-Wasi', Al-Alim]

74. Allah alege pentru indurarea Sa pe acela care voieste El, caci

Allah este Cel cu har nemarginit.

75. Printre oamenii Scripturii [iudeii] sunt unii care, daca le-ai

incredintat un qintal*'^^)^ f[.\ (jgy inapoi, dar printre ei sunt si altii care,

daca le-ai incredintat un dinar*'^'^' nu ti-1 dau inapoi decat daca tu starui

fara incetare. Si toate astea pentru ca ei zic: "Noi nu avem datorinta

fata de acesti neinvatati*'*'*'". Si ei spun minciuni impotriva lui Allah cu

buna stiinta.

o^g^o
39) Coranul sau semnele lui Allah.

40) Iudeii.

41) Profetia.

42) Qintal - aici cu sensul de bani multi

43) Aici cu sensul de suma de bani neinsemnata.

44) Adica li impinge pe ei la hainie pretentia ca Allah le-a

;i averile celor neinvatati, adica ai arabilor si ai altera.
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76. Dimpotriva, cei care-si tin fagaduinta si au frica [de Allah], [aceia

trebuie sa stie ca] Allah li iubeste pe cei care se tern [de El].

77. insa aceia care-si vand fagaduinta data lui Allah si juramintele lor

pe un pret de nimic, aceia nu vor avea parte in Viata de Apoi^ Allah

nu le va vorbi lor, nici nu-si va indrepta privirea spre ei in Ziua Invierii

si nici nu-i va curati pe ei. Si vor avea ei parte de chin dureros.

78. Printre ei*'^^' sunt unii care stalcesc Cartea''^^' cu limbile lor, pentru

ca sa va faca sa credeti ca [aceasta] este din Carte, insa aceasta nu
este din Carte, si ei spun: "Aceasta este de la Allah", fara ca sa fie de

la Allah. Ei spun minciuni impotriva lui Allah cu buna stiinta.

79. Nu se cuvine ca un om caruia Allah i-a daruit Cartea, Carmuirea si

Profetia sa spuna apoi lumii: "Fiti adoratorii mei, si nu ai lui Allah", ci

[se cuvine sa spuna]: "Fiti supusi Domnului, pentru ca voi ati invatat

[pe altii] Cartea si ati iscodit-o".

80. Si el*'^'') nu va va putea porunci sa-i luati pe ingeri si pe profeti

drept Domni. Oare ar putea sa va porunceasca necredinta dupa ce

ati fost supusi [ai lui Allah, musulmani]?!

81. Si cand Allah a incheiat un legamant cu profetii, [le-a zis El]: "Va
dau voua o Carte si Intelepciune. Apoi, daca va veni la voi un trimis

pentru a intari ceea ce aveti, voi trebuie sa credeti in el si sa-1

sprijiniti!". Le-a zis El: "Consimtiti voi si acceptati aceasta invoiala cu

Mine?" "Consimtim!" au raspuns ei. Atunci a zis Allah: "Asadar fiti

martori, iar Eu Ma aflu impreuna cu voi printre cei ce fac

marturie!"('i8'

82. Si oricine va respinge dupa aceasta, aceia sunt nelegiuiti.

83. Doresc ei o alta religie decat religia lui Allah, de vreme ce Lui 1

s-au supus, de voie ori de nevoie? Toate din ceruri si de pre pamant la

El se intorc.

45) Evreii

46) Tora

47) Isus, la care se face aluzie si in versetul anterior.

48) Conform acestui verset, Allah a cerut fiecaruia dintre trimisii sai anteriori.

si ca o conditie prealabila misiunii lor, sa recunoasca si sa anunte venirea lui

Muhammed - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! - drept Trimis.
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84. Spune, [o, Muhammed] : "Noi credem in Allah, in ceea ce ne-a po-

gorat noua si a pogorat lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui lacob si

semintiilor*'^^', precum si in [cartile] date lui Moise, lui Isus si tuturor

profetilor de catre Domnul lor. Noi nu facem nici o deosebire intre ei si

noi Lui li suntem supusi [musulmani]".

85. Acela care doreste o alta religie decat Islamul, nu-i va fi

acceptata, si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei pierduti.

86. Cum sa-i calauzeasca Allah pe aceia care au refuzat credinta,

dupa ce au crezut si dupa ce au marturisit ca Trimisul este adevarat si

dupa ce le-au venit semnele limpezi? Allah nu-i calauzeste pe oamenii

nelegiuiti!

87. Rasplata acestora este blestemul lui Allah, al ingerilor si al tuturor

oamenilor!

88. in veci vor ramane in el [in lad], iar chinurile lor nu vor fi usurate

si nici ragaz nu li se va da,

89. Afara de aceia care se caiesc dupa aceea si se indreapta, caci

Allah este lertator, Indurator [Al-Ghafur, Al-Rahim].

90. Acelora care nu mai cred dupa ce inainte crezusera, iar apoi

sporesc necredinta lor nu le va fi primita cainta si aceia sunt cei

rataciti(SO).

91. De la aceia care nu cred si mor necredinciosi nu se va primi

niciodata de la vreunul dintre ei nici chiar intregul pamant in aur, chiar

daca ei ar voi sa se rascumpere cu el. Aceia vor avea parte de chin

dureros si ei nu vor avea pe nimeni sa-i ajute.

92. Voi'^^' nu veti ajunge la [adevarata] evlavie decat daca veti face

daruri din ceea ce va este drag'^^'. Si Allah stie tot ceea ce voi daruiti.

49) Nepotii lui lacob, adica descendentii fiilor sai. Si au fost aceste semintii in

numar de douasprezece.

50) Aluzie la iudeii care au crezut in Moise, dar cand a venit Isus nu au crezut

in el. iar cand a venit Muhammed au devenit si mai necredinciosi.

51) Se adreseaza dreptcredinciosilor.

52) Omar ben al-Khattab (al doilea dintre cei patru califi dreptcredinciosi, 634-

644). Lucrul eel mai drag pe care 1-a posedat. gradinile din Khaybar, oaza pe

drumul de la Medina spre Damasc, le-a daruit pe calea lui Allah. La fel a procedat

si Abu Taiha (unul dintre companionii apropiati ai profetului Muhammed) si altii

dintre companionii Profetului.
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93. Toate mancarurile le-au fost Tngaduite fiilor lui Israel, in afara de

ceea ce Israel*^^' insusi si-a oprit, Tnainte ca Tora sa fi fost trimisa.

Spune-le: "Aduceti Tora si cititi-o, daca ceea ce spuneti voi este ade-

varat!"

94. Si aceia care nascocesc dupa toate acestea minciuni pe seama
lui Allah, aceia sunt cu adevarat nelegiuiti.

95. Spune: "Allah a grait adevar! Urmati, asadar, religia lui Avraam
eel drept intru credinta, care nu a fost pagan! '^'^'"

96. Cea dintai Casa [de inchinare] ridicata pentru oameni este aceea
din Bakka*^^', cea binecuvantata si calauzire pentru toate lumile.'^'^'

97. In ea*^^' sunt semne limpezi, [printre care] locul'^^' unde a stat

Avraam, iar aceia care intra in ea este in siguranta. Este o datorie a

oamenilor fata de Allah [sa implineasca] Pelerinajul la aceasta Casa,

daca au mijloacele pentru aceasta. Cat despre aceia care

tagaduiesc'^^', Allah nu are nevoie de aceste lumi'^°'.

98. Spune: "O, oameni ai Scripturii, de ce tagaduiti semnele lui

AUah*^^'? Doara Allah este martor la cele pe care le faptuiti!"

99. Spune: "O, oameni ai Scripturii, de ce ii abateti de la calea lui

Allah pe cei care cred si de ce voiti voi sa o faceti stramba cand voi

sunteti martori?" lara Allah nu este cu nebagare de seama fata de
ceea ce faceti voi.

100. O, voi cei care credeti! Daca voi urmati unei parti dintre aceia

carora li s-a daruit Cartea, aceasta va va impinge de la credinta

voastra, facandu-va din nou necredinciosi!

O^^O
53) ProfetuI Jacob care si-a interzis carnea si laptele de camila.

54) Aici cu sensul de politeist.

55) Unul din vechile nume ale sanctuarului de la Mekka.
56) Prin "toate lumile" se poate intelege Universul, cu toate fiintele, cu toate

comunitatile, cu toate regnurile.

57) In aceasta Casa, prin care se are in vedere templul Al-Kaaba.

58) Piatra pe care a stat in picioare Avraam, pentru a completa partile supe-

rioare ale zidurilor templului Al-Kaaba. Aceasta piatra se afia si in momentui de
fata in apropiere de Al-Kaaba.

59) Dar refuza sa implineasca.

60) Allah nu are nevoie de fapturi, ci numai ele au nevoie de El.

61) Coranul.
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101. Si cum ati putea voi sa tagaduiti, cand vi se recita versetele lui

Allah si intre voi se afla Trimisul Lui? lar acela care se va tine neclintit

de Allah, va fi calauzit pe un drum drept.

102. O, voi cei care credeti! Fiti cu frica de Allah, asa cum se cuvine

sa fie frica de El si sa nu va savarsiti din viata decat fiind musulmani!

103. Si tineti-va cu totii strans de Franghia lui AUah*^^' si nu va scin-

dati*^'^'! Si aduceti-va aminte de indurarea lui Allah pentru voi, caci ati

fost dusmani [inainte de Islam] si a facut pace intre inimile voastre [la

primirea Islamului] si prin harul Lui ati devenit frati si ati fost pe
marginea prapastiei Focului, iar El v-a salvat de la el. Asa va face

Allah semnele sale limpezi, pentru ca voi sa fiti bine calauziti.

104. Sa se faca din voi o comunitate care sa cheme la tot ceea ce

este bun, sa porunceasca ceea ce este drept [ma'ruf] si sa opreasca

de la ceea ce este nedrept [mun/car]!'^'^' Acestia sunt cei care

izbandesc.

105. Nu fiti asemenea acelor care s-au scindat si au fost cu

neintelegere dupa ce le-au venit semnele limpezi, caci aceia*^^' vor

avea parte de chin cumplit!

106. Intr-o Zi, unele chipuri se vor lumina, iar alte chipuri se vor intu-

neca. Acelora cu chipurile intunecate [li se va spune]: "V-ati lepadat

de credinta, dupa ce ati fost credinciosi? Gustati atunci chinurile

pentru ca v-ati lepadat de credinta!".

107. Cat despre cei cu chipurile luminoase, ei se vor afla sub

indurarea lui AUah*'^'^' si in ea vor salaslui in veci.

108. Acestea sunt versetele lui Allah. Noi tie, [Muhammed], ti le

recitam intru adevar. Si Allah nu voieste nedreptatirea lumilor.

O^^O
62) Prin cuvantul HabI (Franghie) se are in vedere - dupa diverse interpretari

- fie Coranul, fie legamantul, fie reiigia islamica in general, dar eel mai probabil

se are in vedere Coranul, ca legatura intre Allah si creaturile sale.

63) Asa cum s-au separat iudeii si crestinii... sau cum ati fost si voi inainte de
aparitia Islamului, cand erati macinati de razboaiele intertribale.

64) In textui Coranului apar cuvintele ma'ruf, care inseamna "recunoscut" (de

catre toata lumea ca fiind bun sau drept) si munkar. care inseamna "i

(si respins. ca fiind rau, de catre toata lumea).

65) Adica iudeii si crestinii.

66) Adica in Paradis.
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109. Ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pre pamant si la Allah se

Tntorc toate*^^'.

110. Sunteti cea mai buna connunitate care s-a ivit pentru oameni.
Voi porunciti ceea ce este drept si opriti ceea ce este nedrept si credeti

in Allah. Daca oamenii Scripturii**^^' ar fi crezut*'^^' ar fi fost bine pentru

ei. Printre ei sunt si credinciosi<''°', dar cei mai multi dintre ei sunt

nelegiuiti.

111. Ei nu vor putea niciodata sa va pricinuiasca decat numai mica
vatamare [cu vorba]. lar daca se vor lupta cu voi, va vor intoarce

spatele [fugind] si nu vor fi ajutati [de nimeni].

112. Ei sunt loviti de umilinta, oriunde se afla, doar daca vor fi ajutati

de Allah sau de un legamant cu oamenii. Ei si-au atras mania lui Allah

si umilinta cade asupra lor si asta pentru ca au tagaduit semnele lui

Allah si si-au omorat profetii pe nedrept; aceasta pentru ca s-au

razvratit [impotriva lui Allah] si au intrecut masura.

113. Dar ei nu sunt toti la fel. Se afla printre oamenii Scripturii o

comunitate dreapta, care recita versetele lui Allah in timp de noapte si

se prosterneaza [rugandu-se].

114. Ei cred in Allah si in Ziua de Apoi, poruncesc ceea ce este

drept si opresc de la ceea ce este nedrept si se grabesc la faptele

bune; acestia sunt printre cei cucernici.

115. Si binele pe care ei il fac nu poate fi tagaduit, caci Allah li stie

bine pe cei cuviosi.

116. Cat despre cei care au tagaduit, nici averile lor, nici copiii lor nu
le vor fi de nici un folos la Allah. Acestia sunt oaspetii Focului si in el

vor salaslui vesnic.

117. Ceea ce cheltuiesc ei in aceasta viata seamana cu un vant care

aduce frig taios, ce se abate peste ogoarele unor oameni, care au fost

nedrepti cu ei insisi, si le prapadeste. Asadar, nu Allah i-a nedreptatit,

ci ei insisi s-au nedreptatit.

o^g^o
67) Toate lucrurile oamenilor, rasplatindu-1 pe fiecare dupa cele faptuite.

68) Adica iudeii, carora le-a fost data Tora, si crestinii, carora le-a fost data

Evanghelia.

69) In Cartea revelata lui Muhammed.
70) Care cred in scripturile lor si in Cartea trimisa noua.
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118. O, voi cei care credeti! Nu luati prieteni de incredere dintre cei

ce nu sunt ai vostri, caci ei nu vor inceta sa va incurce! Ei doresc numai
raul vostru. Ura se iveste din gurile lor, dar ceea ce ascund piepturile

lor e si mai mare. Noi v-am aratat voua semnele limpezi, daca voi

puteti pricepe.

119. lata ca voi li iubiti pe ei, in vreme ce ei nu va iubesc pe voi. Voi

credeti in intreaga Carte'^^'. Cand se intalnesc cu voi, ei zic: "Noi

credem [in Islam]", dar cand raman singuri, Tsi musca varfurile

degetelor de ciuda impotriva voastra. Spune: "Pieriti cu ciuda

voastra!". Allah doara cunoaste prea bine launtrul piepturilor.

120. Daca voi aveti parte de ceva bun, ei sunt mahniti, iar daca vi se

intampla ceva rau, ei se bucura de aceasta. Insa daca veti fi cu rabdare

si va veti teme [de Allah], viclenia lor nu va va pricinui nimic rau. Allah

cunoaste prea bine ceea ce fac ei.

121. [Adu-ti aminte, o, Muhammed,] cand ai plecat dimineata de la

familia ta, pentru a stabili credinciosilor locurile de lupta!'^^' Allah este

Cei care Aude Totul, Atoatestiutor [As-Sami, AI-'Alim].

122. [Adu-ti aminte], cand doua ostiri de-ale voastre''''^' s-au gandit sa

se intoarca, [socotind ca nu vor izbandi], dar Allah a fost Ocrotitorul

lor?! Pe Allah trebuie sa se bizuie credinciosii!

71) In toate scripturile.

72) Este vorba de lupta de la Uhud, care a reprezentat o mare incercare

pentru tanara comunitate musulmana. In dimineata zilei de 3 Sawwal din anul 3

h. (ianuarie 625). cei 700-1000 luptatori musulmani au ocupat pozitii de lupta la

poalele muntelui Uhud. situat la circa trei mile nord de orasul Medina, pentru a

stavili marsul ostii mekkane. alcatuite din circa 3000 de luptatori. condusi de Abu
Sufyan, care voia sa anihileze tanara comunitate ce-si avea sediul in Medina.

Oastea condusa de Muhammed a fost insa infranta, Profetul insusi fiind ranit in

lupta, dar cand a doua zi el a revenit pe campul de lupta in fruntea ostii sale,

oastea mekkana s-a retras si Medina a fost salvata. Aceasta lupta si rezultatul ei

au fost pentru tanara comunitate musulmana o lectie pentru ceea ce au insemnat

credinta, fermitatea si statornicia (vezi verset 3: 152 si nota).

73) Este vorba de Banu Haritha si de Banu Salma (din Khazraj), care au vrut

sa paraseasca campul de lupta. abandonandu-i pe credinciosi. urmand exemplul

ipocritului Abdullah ben Salul, care s-a intors cu o treime din ostire. Dar i-a ajuns

din urma Abdullah ben Amr ben Haram si a insistat. reusind sa-i convinga sa se

intoarca.
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123. Allah v-a facut biruitori la Badr*^'^', macar ca erati umili. Deci fiti

cu frica de Allah si poate ca voi o sa fiti multumitori!

124. [Si adu-ti aminte], cand tu le-ai spus credinciosilor: "Nu v-a

Tndestulat Domnul vostru ajutandu-va cu trei mii de ingeri pogorati

[anume pentru aceasta]?!"

125. Ba da! Daca voi rabdati si aveti frica [de Allah], atunci cand
[dusmanii] se napustesc asupra voastra numaidecat, Domnul vostru va

va trimite intari cinci mii de ingeri inzestrati cu semne.

126. Si Allah nu a facut-o'''^' decat o veste buna si pentru ca inimile

voastre sa se linisteasca prin aceasta. Victoria nu poate veni decat de

la Allah, Puternicul, Inteleptul [Al-'Aziz, Al-Hakim];

127. Pentru a nimici o parte dintre necredinciosi sau pentru a-i

supune prin umilire, astfel meat sa se intoarca dezamagiti.

128. Tu, [Muhammed,] nu ai nici un amestec in aceasta; fie ca El pri-

meste cainta lor, fie ca Ti osandeste, pentru ca ei sunt intr-adevar

nelegiuiti'''^).

129. Ale lui Allah sunt toate cele din ceruri si de pre pamant; El iarta

pe cine voieste si osandeste pe cine voieste. Caci Allah este lertator,

Indurator [G/ia/ur, Ra/iim].

130. O, voi cei care credeti, nu luati camata inmultita fara masura. Si

fiti cu frica de Allah, ca sa izbanditi!

131. Si fiti cu teama de Focul eel pregatit pentru necredinciosi!

132. Si fiti supusi fata de Allah si fata de Trimis, ca sa fiti iertati!

133. Si grabiti-va spre iertarea Domnului vostru si spre Raiul eel intins

cat cerurile si pamantul, pregatit pentru cei evlaviosi.

74) Este vorba de batalia de ia Badr din anul 2h (624), prima confruntare din-

tre Profet si paganii de la Mekka, in care comunitatea musuimana (desi in numar
mic si slab inarmata) a iesit victorioasa, ceea ce a avut consecinte favorabile pentru

Islam (vezi 3:13 si nota).

75) Nu a trimis ingerii ca intariri decat pentru a spori forta si curajul in inimile

lor.

76) Numai Allah hotaraste in legatura cu aceasta.
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134. Care dau milostenii atat atunci cand au parte de belsug, cat si

atunci cand sunt la necaz, care-si stapanesc mania si care iarta

oamenilor, caci Allah ii iubeste pe cei care plinesc fapte bune

135. Si pe cei care, daca au savarsit o fapta josnica''''^' sau au fost

nedrepti cu propriile lor suflete*^^', isi aduc aminte de [maretia lui]

Allah si cer iertare pentru pacatele lor - si cine poate ierta pacatele

decat Allah?! - si care nu persists cu buna stiinta in ceea ce savarsesc.

136. Rasplata acestora va fi iertarea Domnului lor si Gradini pe sub

care curg paraie si in ele vor avea salas vesnic. Si ce minunata
rasplata pentru cei care fac bine!

137. inainte de voi, multe legi s-au statornicit. Umblati prin lume si

vedeti care-i sfarsitul mincinosilor!

138. Aceasta*^^' este deslusire*^'^' pentru oameni, calauzire si indemn
pentru cei cu frica [de Allah].

139. Nu fiti slabi si nici intristati, caci voi veti fi cei biruitori, daca
sunteti credinciosi!

140. Daca ati primit o rana, si ceilalti*^^' oameni au primit rani ase-

menea ei. Astfel schimbam Noi aceste zile intre oameni*^^', pentru ca

Allah sa-i cunoasca pe cei care cred si sa aleaga dintre voi martiri.

Allah nu-i iubeste pe cei nelegiuiti!

141. Si pentru ca Allah sa-i deosebeasca pe cei care cred si sa-i

pedepseasca pe cei necredinciosi.

142. Sau ati crezut voi ca veti intra in Rai fara ca Allah sa-i stie pe
cei care au luptat dintre voi si sa-i stie pe cei care au fost statornici?

143. Bineinteles, voi doreati moartea inainte de a o intalni, dar acum
ati vazut-o, ati privit [la ea cu ochii vostrij'^^'.

O^^^O
77) Pacat mare.

78) Prin savarsirea pacatelor.

79) Coranul.

80) Cuvantul arab Boyon, care are si sensul de Coran.

8 1) Adversarii vostri.

82) Le facem sa alterneze, o data in favoarea unui grup, alta data in favoarea

altui grup.

83) Cand ati vazut in jurul vostru semeni ucisi.
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144. Si Muhammed nu este decat un trimis*^'^' - si au mai fost inainte

de el si alti trimisi. Daca el ar muri sau ar fi ucis, v-ati intoarce voi pe
calcaiele voastre? Cel care s-ar intoarce pe calcaiele lui nu i-ar aduce
lui Allah nici o stricaciune. Si Allah li va rasplati pe cei multumitori'^^'.

145. Nici un suflet nu va putea muri fara de voia lui Allah, dupa
sorocul scris. Cel care vrea rasplata in aceasta lume, Noi i-o vom da
in ea, iar cel care vrea rasplata in Lumea de Apoi, Noi i-o vom da in

ea si Noi ii vom rasplati pe cei multumitori.

146. Cati profeti au luptat - si laolalta cu ei nenumarati ucenici - si

nu au slabit in fata loviturilor pe care le-au primit pe calea lui Allah!

Nu au slabit si nu au cedat niciodata! Si Allah li iubeste pe cei

statornici!

147. Si ei n-au avut alt cuvant decat sa spuna: "Doamne, iarta-ne

noua pacatele noastre si silnicia din purtarea noastra, intareste-ne pi-

cioarele noastre*^^' si ajuta-ne pe noi sa-i infrangem pe oamenii
necredinciosi!"

148. Si [ca urmare] Allah le-a daruit lor rasplata in aceasta lume si

buna rasplata in Lumea de Apoi, caci Allah li iubeste pe cei care fac

bine [Al-Muhsinin].

149. O, voi cei care credeti! Daca va veti supune celor care au taga-

duit, ei va vor face sa va intoarceti pe calcaiele voastre si veti redeveni

pierduti!

150. Insa Allah este Stapanul vostru si El este cel mai bun dintre spri-

jinitori.

151. Noi vom semana spaima in inimile celor care tagaduiesc, pentru

ca 1-au asociat lui Allah [idoli], fara ca El sa fi trimis nici o dovada
pentru aceasta, iar salasul lor va fi Focul. Si ce rau salas va fi pentru

O^g^O

84) Profet.

85) Acest verset constitute o pregatire psihologica a n

a lui Muhammed, dar ea nu trebuie sa-i impiedice sa i

86) Fixandu-le puternic.
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152. Allah Si-a tinut fagaduinta Sa fata de voi, caci cu ingaduinta Lui

i-ati nimicit [pe dusmani] pana ce v-ati poticnit si v-ati impotrivit unii

altora asupra poruncii [date] si nu ati mai ascultat, dupa ce v-a aratat

[biruinta] pe care voi o voiati. Printre voi [s-au ivit] unii care voiau

aceasta lume si altii care voiau Lumea de Apoi. Dupa aceea, v-a facut

El sa dati inapoi in fata lor, pentru a va incerca. Insa El v-a iertat, caci

Allah este plin de har cu dreptcredinciosii.'^''''

153. [Aduceti-va aminte] cand fugeati voi urcand, fara sa va

intoarceti spre nimenea, in vreme ce in urma voastra, Trimisul va

chema [sa va intoarceti]! Atunci v-a rasplatit pe voi cu durere pentru

durere'^^', ca sa nu fiti mahniti pentru ceea ce ati pierdut si pentru

ceea ce v-a lovit. Allah este Binestiutor [Al-Khabir] a ceea ce faceti

voi.

154. Apoi a pogorat El asupra voastra, dupa durere, o liniste, un
somn, care i-a invaluit pe o parte dintre voi, iar o alta parte a fost

cuprinsa de griji, banuind despre Allah lucruri neadevarate, intocmai

cum fusesera banuielile celor din perioada paganismului [Al-Jahi-

Hi;i;a]^^'^\ zicand: "Avem noi o parte in treaba aceasta?" Spune:
"Aceasta treaba in Tntregime este a lui Allah!". Ascundeau in sufletele

lor ceea ce nu voiau sa lase sa ti se arate tie, zicand: "Daca noi am fi

avut ceva in treaba aceasta, nu am fi fost omorati aici". Spune: "Daca
ati fi fost voi in casele voastre, acelora carora le era scrisa uciderea ar

fi iesit la locurile [mortii] lor!". Dar [toate acestea au fost] pentru ca

Allah a voit sa ispiteasca ce se afla in piepturile voastre si sa cerce ce

se afla in inimile voastre. Dar Allah este Cunoscator al launtrului

piepturilor!

87) Continua aluziile la batalia de la Uhud, care a fost o revansa a mekkanilor.

Musulmanii au inregistrat pierderi grele din cauza nerespectarii strategiei stabilite de

Profet, care le-a cerut arcasilor sa nu-si paraseasca pozitiile. Cu toate acestea, nu se

poate considera ca necredinciosii au iesit invingatori in aceasta batalie. caci musul-

manii i-au unnarit pe drumul spre Mekka, in vreme ce ei fugeau, refuzand lupta.

88) V-a rasplatit pe voi cu durerea infrangerii, in schimbul durerii pe care ati

provocat-o Trimisului lui Allah - Allah sa-l binecuuanteze si so-/ miluiasca! - cand

ati refuzat sa-i dati ascultare.

89) Perioada anterioara aparitiei Islamului a fost numita in istoria civilizatiei

islamice Al-Jahiliyya, expresie care este in mod obisnuit tradusa in limbile euro-

pene prin "perioada ignorantei".
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155. Pe aceia dintre voi care au inters spatele in ziua cand s-au

Tntalnit cele doua osti, numai Seitan i-a facut sa se poticneasca pentru

unele [fapte rele] pe care le-au agonisit. Dar Allah i-a iertat, caci Allah

este lertator, Bland [Ghafur, Halim].

156. O, voi cei care credeti! Nu fiti asemeni celor care nu cred si care

spun despre fratii lor ce bat drumurile'^°' sau pureed la lupta: "Daca
ar fi fost la noi, ei nu ar fi murit si nu ar fi fost omorati". Allah

hotaraste aceasta spre intristarea inimilor lor, caci Allah este Cel care

da viata si moarte. Si Allah este Cel care Vede Toate cate le faceti

[Basir].

157. lar de veti fi omorati pe calea lui Allah*^^' sau de veti muri,

iertarea lui Allah si indurarea sa sunt mai bune decat ceea ce

agonisesc ei [din averi].

158. Si daca veti muri sau veti fi ucisi, la Allah va veti aduna.

159. Si datorita indurarii lui Allah, tu, [Muhammed], ai fost asa de
bland cu ei! lar de ai fi fost fara blandete si aspru la inima, ei ar fi fugit

din preajma ta. Deci iarta-le lor si roaga-te [lui Allah] pentru iertarea

lor! Sfatuieste-te cu ei asupra treburilor, dar o data ce ai luat o

hotarare, increde-te in Allah! Allah li iubeste cu adevarat pe cei care

se incred [in El].

160. Daca Allah va face sa izbanditi, nimeni nu va va putea birui, dar

de va va parasi pe voi, cine este acela care ar putea sa va ajute dupa
El? In Allah trebuie sa se increada dreptcredinciosii!

161. Un profet nu poate sa-si insuseasca o prada! lar acela care si-o

va insusi va veni in Ziua de Apoi cu ceea ce si-a insusit. Atunci fiecare

suflet va primi pe de-a-ntregul rasplata care si-a agonisit-o. Si lor nu li

se va face nedreptate.

162. Acela care a cautat multumirea lui Allah sa fie la fel ca acela

care si-a atras mania lui Allah si [al caru-i Salas] va fi Gheena? Si ce

neplacuta menire!

90) Umbla pentru a face negot. Necredinciosii spun ca pricina mortii fratilor

lor este calatoria sau incursiunea si ca ei, daca nu ar fi iesit, nu ar fi murit. Allah

atrage atentia credinciosilor sa nu spuna acest lucru si sa nu-1 creada pentru ca cel

care trebuie sa moara intr-un loc se va duce la el, oricare ar fi conditiile lui.

91) In lupta sustinuta pentru Allah.
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163. Ei sunt [pe] trepte [diferite] la [rasplata lui] Allah si Allah vede
bine ceea ce fac ei.

164. Allah Si-a aratat bunavointa fata de credinciosi, trimitandu-le un
profet chiar din mijlocul lor, care sa le recite versetele Sale, sa-i cura-

teasca si sa-i invete Cartea si Intelepciunea, chiar daca au fost mai
inainte in ratacire invederata.

165. Cand o nenorocire v-a lovit - dar voi ati lovit alta data de doua
ori pe-atat!*^^' - ati zis: "De unde a venit aceasta?". Spune-le lor: "A
venit de la voi Tnsiva!". Allah are putere peste toate!

166. Si ceea ce a venit peste voi, in ziua cand cele doua osti s-au

Tntalnit*^^), a fost cu voia lui Allah, pentru ca El sa-i deosebeasca pe
credinciosi.

167. Si sa-i deosebeasca pe aceia care numai se fatareau. Li s-a zis

lor: "Veniti si luptati pe calea lui Allah sau imbolditi!". Au raspuns ei:

"De buna seama, v-am urma, daca noi am sti sigur ca este o lupta!"

Dar ei erau atunci mai aproape de necredinta decat de credinta si

rosteau cu gurile lor ceea ce nu era in sufletele lor. Dar Allah stia prea

bine ceea ce ei ascundeau.

168. Acestia sunt cei care*^'^' au ramas [in caminele lor], zicand fratilor

lor: "Daca ne-ar fi dat ascultare, n-ar fi fost omorati". Spune-le:

"Tineti atunci moartea departe de voi, daca voi spuneti adevarul!".

169. Sa nu crezi ca cei care au fost ucisi pe calea lui Allah [martirii]

sunt morti! Dimpotriva, ei sunt vii la Domnul lor si sunt bine daruiti [din

roadele Raiului]'^^',

O^^O
92) In batalia de la Badr.

93) Aluzie ia batalia de la Uhud.

94) Este vorba de ipocritii mentionati in versetul 167.

95) Referitor la motivul revelarii acestui verset si a urmatoarelor, Ibn Abbas a

spus: A zis Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -
: Cind

fratii nostri au fost loviti la Uhud, Allah a asezat sufletele lor in carcasele unor

pasari verzi. He vin la paraiele din Paradis. din ale carui roade mananca si gasesc

adapost la niste candele de aur atarnate in umbra Tronului. Si cand vor gasi

hrana. apa si loc de odihna potrivite, atunci vor zice: Dar cine le va spune fratilor

vostri ca noi suntem vii in Paradis si avem cu ce sa ne hranim din belsug pentru

ca ei sa nu renunte la lupta sfanta pe calea lui Allah si sa nu dea inapoi in timpul

razboiului? Atunci a grait Allah Preaslavitul: "Eu le voi spune" si a revelat versetul.



3 • SURAT AL-'IMRAN

170. Veseli de binefacerea pe care le-a daruit-o Allah. Ei se bucura
pentru aceia care au ramas in urma lor si nu li s-au alaturat inca,

pentru ca ei nu au a se teme si nici nu sunt mahniti.

171. Ei se bucura de binefacerea lui Allah si de harul Lui, precum si

de aceea ca Allah nu lasa sa se piarda rasplata credinciosilor.

172. Aceia care au raspuns chemarii lui Allah si a Trimisului, cu toate

ca au fost loviti, aceia dintre ei care au facut bine si au fost cu frica [de

Allah] vor avea mare rasplata.

173. Acelora carora lumea'^^' le-a spus: "Oamenii s-au adunat
impotriva voastra, deci temeti-va de ei!", credinta le-a sporit si au zis

ei: "Ne este de ajuns [ajutorul lui] Allah si El este Cel mai bun
ocrotitor al nostru!

174. Si ei s-au intors [dupa aceea] cu binefacerea lui Allah si harul

Sau, fara sa-i fi atins nici un rau. Ei au cautat multumirea lui Allah,

caci Allah este Datator de har nemasurat.

175. Aceia este Seitan, care va indeamna sa va temeti de partasii sai,

dar voi nu va temeti de ei! Ci temeti-va de Mine, daca sunteti

credinciosi!

176. Si sa nu te mahneasca aceia care se grabesc la necredinta! Ei

doara nu-i pot strica intru nimic lui Allah. Allah nu voieste sa le faca lor

parte in Lumea de Apoi, ci pentru ei este mare chin.

177. Aceia care cumpara*^''' necredinta cu credinta, nu-1 pot strica

intru nimic lui Allah, iar pentru ei va fi chin dureros.

178. Si sa nu socoteasca cei care nu cred ca ragazul pe care li-1 dam
va fi spre binele lor, ci Noi avem indelunga rabdare cu ei pentru a

creste intru pacate. Iar ei vor avea parte de osanda umilitoare!

179. Allah nu-i va lasa pe credinciosi in starea in care voi sunteti,

decat numai pana ce-1 va desparti pe eel rau de eel bun. Si Allah nu
va va dezvalui voua tainele celor nevazute, ci Allah alege [pentru

aceasta] dintre trimisii Lui pe cine voieste El. Credeti, asadar, in Allah

si in trimisii Sai! Si daca veti crede si veti fi cu frica, veti avea parte de

rasplata mare.

o^g^o
95) Un grup din Banu Abd al Qays - trib din partea de est a Peninsulei Arabe.

de la granita cu regatul Al-Hira. A adoptat Islamul in anul 628 si a luat parte la

campaniile ulterioare de cuceriri.

97) Schimba.
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180. Sa nu creada aceia care sunt zgarciti cu ceea ce Allah le-a daruit

din harul Sau ca aceasta este spre binele lor! Dimpotriva, aceasta este

spre raul lor, caci cele cu care au fost zgarciti li se vor incolaci*^^' [in

jurul gaturilor] in Ziua de Apoi. A lui Allah este mostenirea cerurilor si

a pamantului si Allah este Binestiutor [Khabir] al celor pe care le

Tmpliniti.

181. Allah a auzit vorbele acelora care au zis: "Allah este sarac, iar

noi suntem bogati"*^^'. Vom scrie ceea ce au zis ei, precum si

omorarea de catre ei a profetilor pe nedrept si Noi le vom zice:

"Gustati chinul vapaii!".

182. Aceasta pentru ceea ce au savarsit mainile voastre mai inainte,

pentru ca Allah nu este nedrept cu robii [Sai].

98) Se vor preschimba in vipere de foe inspaimantatoare si se vor incolaci in

jurul gaturilor celor care nu au facut Dania si-i vor chinui (conform comentariului

din Sahih de Al-Bukhari).

99) In legatura cu motivul revelarii acestui verset, Ibn Abbas a spus: Intr-o zi,

a intrat Abu Bakr intr-un loc de adunare a iudeilor si a gasit mai multi evrei stransi

in jurul unui rabin mai-mare de-al lor, care se numea Fanhas ben Azura' . Si i-a zis

Abu Bakr lui Fanfias: Vai tie! Fii cu frica de Allah si primeste Islamul! Jur pe Allah

ca tu stii ca Muhammed este un trimis al lui Allah, care va aduce adevarul de la

El, fiindca el este pomenit in Tora si in Evanghelie. Dar Fanhas i-a raspuns: Noi

nu avem, o, Abu Bakr. nici o nevoie la Allah impotriva saraciei, fiindca noi 11 soco-

tim pe H sarac. Noi nu avem nevoie a ne ruga de El, asa cum se roaga El de noi.

Noi suntem mai bogati decat El. Daca El ar fi bogat, atunci nu ar cere imprumut
de la noi, asa cum pretinde carmuitorul vostru, care va opreste pe voi de la camata

si ne-o da noua. Daca ar fi bogat. nu ne-ar da noua camata. Atunci. Abu Bakr s-

a infuriat si i-a dat o lovitura puternica peste fata lui Fanhas. zicandu-i: Jur pe Cel

in a carui mana se afia sufletul meu ca. daca nu ar fi legamantul dintre noi si tine,

ti-as reteza gatul. dusman al lui Allah! Fanhas s-a dus la Trimisul lui Allah - Allah

sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! - si i-a zis lui: O, Muhammed. uite ce mi-a

facut prietenul tau! Si 1-a intrebat Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuuanteze si

sa-l miluiasca! - pe Abu Bakr: Ce te-a impins sa faci ceea ce ai facut. Abu Bakr?

Iar acesta i-a raspuns Trimisului lui Allah: Dusmanul lui Allah a rostit vorbe grele!

A pretins ca Allah este sarac si ca ei sunt bogati. Atunci m-am infuriat pentru Allah

si 1-am plesnit peste fata! Dar Fanhas a tagaduit acest lucru si atunci Allah a

revelat acest verset, respingand pretentia lui Fanhas si socotind adevarat ceea ce

a spus Abu Bakr.
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183. Acelora care au zis: "Allah ne-a poruncit sa nu credem intr-un

trimis pana ce el nu va aduce o jertfa pe care s-o mistuie focul"

spune-le: "V-au venit trimisi Tnainte de mine cu semne Tnvederate si

cu ceea ce ati zis voi. De ce i-ati omorat, daca sunteti iubitori de
adevar?"

184. [O, Muhammed,] daca ei te vor socoti mincinos, si alti trimisi di-

naintea ta au fost socotiti mincinosi, [desi] au venit cu semne deslusite,

cu psalmi si cu Cartea cea Luminoasa.

185. Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veti primi [intreaga]

voastra rasplata in Ziua Invierii! Cel care va fi indepartat de Foe si adus

in Rai va fi izbanditor. Viata aceasta nu este decat placere amagitoare.

186. Veti fi incercati [in privinta] bunurilor voastre si [in privinta] sufle-

telor voastre. Veti auzi de la cei carora Cartea le-a fost daruita mai
Tnaintea voastra si de la idolatri multe sudalmi. lar daca sunteti

rabdatori si sunteti evlaviosi [cu siguranta] acesta este unul dintre

lucrurile cele mai de pret

187. [Aduceti-va aminte ca] Allah a facut cu acei carora le-a fost

daruita Cartea legamantul: "Faceti-o cunoscuta oamenilor si nu o

ascundeti<^°°'!". Dar ei au aruncat-o in spatele lor si au vandut-o pe un
pret de nimic'^°^'. Ce rau negot au facut!

188. Nu-ti Tnchipui ca cei care se bucura de ceea ce au facut si cei

carora le place sa fie laudati pentru ceea ce nu au facut si nu-ti

Tnchipui ca ei vor birui chinul, caci lor le va fi chinul teribil.

189. A lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului si El este cu

putere peste toate.

190. In crearea cerurilor si a pamantului si in schimbarea noptii si a

zilei sunt semne pentru cei daruiti cu minte,

o^g^o
100) Referire la vestirea venirii Profetului Muhammed in Noul si Vechiul

Testament.

101) Allah a obtinut promisiunea oamenilor Cartii ca vor face cunoscuta

religia si o vor anunta oamenilor si vor judeca dupa preceptele ei, fara teama, dar

cand au trecut prin situatii grele, in care ar fi pierdut ceva din aceasta viata a lor,

daca ar fi aratat adevarul, au abandonat legamantul cu Allah si Cartea Lui si au

preferat sa-si pastreze ceea ce au avut in aceasta lume.
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191. Care il pomenesc pe Allah, stand [in picioare], sezand [jos] sau

pe o parte*^°^' si cugeta la facerea cerurilor si a pamantului, [zicand]:

"Doamne, n-ai facut acestea in desert! Slava Tie! Apara-ne pe noi de
chinul Focului!"

192. "Doamne! Pe acela pe care il faci sa intre in Foe, Tu il acoperi

de rusine, iar pentru cei nelegiuiti nu este cine sa-i ajute!

193. Doamne! Noi am auzit un vestitor'^'^'^' chemand la credinta: "Cre-

deti in Domnul vostru!" Si am crezut. Doamne, iarta-ne noua pacatele

noastre, sterge faptele noastre rele si ia-ne sufletele impreuna cu cei

evlaviosi!

194. Doamne! Da-ne noua ceea ce ne-ai fagaduit prin trimisii Tai si

nu ne acoperi pe noi de rusine in Ziua Invierii, caci Tu nu-Ti calci faga-

duinta!"

195. Domnul lor le-a raspuns: "Eu nu las sa se piarda nici o fapta

plinita de vreunul dintre voi, barbat sau muiere, deopotriva unul cu

altul! Iar pe cei care au pribegit, care au fost alungati din caminele

lor, care au fost prigoniti pe calea Mea, care au luptat si au fost omo-
rati voi sa-i ispasesc de faptele lor rele si sa-i fac sa intre in Gradini

pe sub care curg paraie, drept rasplata din partea lui Allah". La Allah

se afla buna rasplata!

196. Sa nu te insele peregrinatul prin tari al celor care nu sunt cre-

dinciosi!(i04)

197. Putina placere [in lumea aceasta] si apoi refugiul lor este

Gheena! Si ce pat rau este acesta!

198. Cat despre aceia care au frica de Domnul lor, ei vor avea
Gradini pe sub care curg paraie, in care vor salaslui vesnic: loc de
primire de la Allah. Si, ceea ce este la Allah, este mai bun pentru cei

piosi!''"",si!(105)

o^g^o
102) Adica in toate situatiile.

103) Adica Muhammed.
104) Negustorii mekkani necredinciosi.

105) Aceste Gradini (Paradisul) sunt mai bune decat bucuriile trecatoare din

aceasta lume.
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199. Printre oamenii Scripturii sunt unii care cred in Allah, in ceea ce

vi s-a trimis voua si ceea ce li s-a trimis lor, smeriti inaintea lui Allah,

care nu vand versetele lui Allah pe un pret de nimic. Aceia vor avea
rasplata de la Domnul lor, caci Allah este grabnic la socoteala!

200. O, voi cei care credeti! Fiti rabdatori si indemnati la rabdare,

luptati statornic si fiti cu frica de Allah, pentru ca sa aveti parte de
izbanda!



4 • SURAT AN-NISA'

12} SURAT AN-NISA'(i)

(Medinita [92]; 176 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, voi, oameni! Fiti cu frica de Domnul vostru care v-a facut dintr-o

singura fiinta si a facut din aceasta si pe perechea ei*^' si care a

raspandit din cele doua [fiinte] multi barbati si femei! Fiti cu frica de
Allah in numele caruia va conjurati [unii pe altii] si [fiti cu frica de
ruperea] legaturilor de rudenie, caci Allah este Veghetor peste voi

lRaqib]\

2. Si dati orfanilor bunurile lor si nu-1 schimbati pe eel rau cu eel bun.

Si nu mancati bunurile lor impreuna cu bunurile voastre, caci aceasta

este un mare pacat!'^'

3. lar daca va temeti ca veti fi nedrepti cu orfanii, luati de sotii pe
acelea care va plac dintre femei - doua, trei sau patru*'^', dar daca va

temeti ca nu veti fi drepti [cu ele], atunci [luati] una singura sau ce se

afla in stapanirea mainilor voastre drepte.*^' Aceasta [este situatia care]

va da cea mai mica putinta de a purcede nedrept.

1) In traducere "Sura femeilor", dupa cuvantui nisa', "femei", care apare in

primul verset. Aceasta sura a fost numita "Sura Femeilor" datorita numeroaselor
prescriptii. care sunt mentionate in ea, in legatura cu femeile. I se mai spune si

"Sura cea mare a femeilor", in opozitie cu "Sura Divortului", care mai este

numita si "Sura cea mica a femeilor".

2) Din Adam a creat-o si pe Eva.

3) Indemnul este adresat tutorilor celor care administreaza bunurile orfanilor

4) Aceasta sura se refera la unele probleme sociale cu care s-a confruntat

comunitatea musulmana dupa batalia de la Uhud: multi orfani si vaduve si cativa

captivi de razboi. Ei trebuiau tratati dupa principii umanitare si echitabile. Profetul

propune casatoria cu fetele ramase orfane, daca prin aceasta ie sunt protejate inte-

resele si bunurile in mod drept. Daca in perioada anterioara Isiamului (Jo/ii/iyya)

numarul sotiilor nu era limitat, Coranul limiteaza numarul lor la patru, cu conditia

de a Ie asigura un tratament perfect egal din punct de vedere material si afectiv.

Daca aceste conditii nu pot fi indeplinite, se recomanda monogamia. Principiul

porneste de la o situatie din trecut, dar el are o valabilitate generala in etica

islamica.

5) Expresia s-a referit initial la robii proveniti dintre prizonierii de razboi - bar-

bati si femei - care, cu timpul, au devenit parte din patrimoniul stapanului lor Dar
in acest context sunt avute in vedere femeile roabe.
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4. Si oferiti femeilor zestrea*^' de buna-voie, iar daca ele se lipsesc -

nesilite - de ceva, atunci voi cheltuiti-o dupa cum doriti, cu placere!

5. Si nu incredintati celor nepriceputi<^> averile voastre, pe care Allah

le-a facut pentru voi mijloc de trai, ci hraniti-i din ele, imbracati-i si

spuneti-le lor vorbe cuviincioase!

6. Cercati-i pe orfani pana ce ei ajung la varsta casatoriei si daca
simtiti la ei judecata sanatoasa, incredintati-le bunurile lor! Nu le

cheltuiti, risipindu-le cu nechibzuinta, inainte ca ei sa se faca mari! Cel

care este Tnstarit sa fie cumpatat, iar eel care este sarac sa cheltuiasca

dupa cuviinta.*^' Iar atunci cand le incredintati bunurile lor, sa fie de
fata si martori, si Allah este de ajuns, pentru a tine socoteala.

7. Barbatilor le revine o parte din ceea ce au lasat in urma parintii si

rudele; asemenea le revine si femeilor o parte din ceea ce au lasat in

urma parintii si rudele, de va fi putin ori mult; o parte anumita [li se

cuvine]

.

8. Daca la Tmpartire sunt de fata rude apropiate, orfani si sarmani,

oferiti-le lor [ceva] din ea [din mostenire] si spuneti-le lor vorbe

cuviincioase!

9. Sa se teama aceia care, daca au lasat in urma lor descendenti

slabi*^', sunt ingrijorati pentru ei; sa fie cu frica de Allah si sa spuna
vorbe bine chibzuite!

10. Cei care mananca bunurile orfanilor pe nedrept'^°', aceia

mananca in pantecele lor foe si ei vor arde in lad.

O^i^O
6) Prin "zestre" se traduce cuvantul arab mahr, care este, de fapt. darul pe care

mirele il face miresei si care este negociat intre cele doua parti (vezi si 2:236 s

7) Intr-un sens mai larg, prin nepriceputi se au in vedere risipitorii, minorii

prostii, alienatii mintali etc.

8) Poate sa cheltuiasca din bunurile respective o cantitate rezonabila, cu titlu

de remuneratie de tutore.

9) Copii de varsta mica.

10) Muqatil ben Hayyan a spus ca un barbat care se numea Murthid ben Zayc

a devenit tutore al averii nepotului sau, care era orfan minor, si i-a mancat-o

Atunci a revelat Allah acest verset.
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11. Allah va porunceste in privinta [mostenirii] copiilor vostri: un fiu

are [o parte] cu partea a doua fiice. Daca sunt fete, mai mult decat

doua, primesc ele doua treimi din ceea ce a lasat [defunctul]. Daca este

una singura, capata ea jumatate. Cat despre parintii lui, primeste

fiecare dintre ei a sasea parte din ceea ce a lasat [defunctul], daca el

are un copil. Daca insa nu are copil si-1 mostenesc parintii lui, atunci

mama sa are dreptul la o treime'^^', iar daca el are frati, atunci mama
lui primeste a sasea parte, dupa testament'^^) gi plata datoriilor. Voi nu
stiti daca parintii vostri sau fiii vostri va sunt mai folositori. [Aceasta

este] o porunca de la Allah, caci Allah este Atoatestiutor, Intelept

I'Ahm, HQ/cim].(i3)

12. Voi aveti jumatate din ceea ce lasa dupa ele sotiile voastre, daca
ele nu au nici un copil. Dar daca ele au un copil, va revine un sfert din

ceea ce lasa in urma lor, dupa testament sau plata datoriilor. Iar lor le

revine un sfert din ceea ce lasati voi [mostenire], daca nu aveti nici un
copil. Dar daca aveti un copil, lor le revine a opta parte din ceea ce

lasati, dupa testament sau plata datoriilor. Daca un barbat sau o

femeie moare fara a avea nici un mostenitor direct'^'*', dar are un frate

sau o sora, fiecaruia dintre cei doi le revine a sasea parte. Daca ei insa

sunt mai multi de-atat, atunci ei toti sunt partasi la o treime, dupa
legatele testate sau plata datoriilor, fara prejudicierea [vreunuia].

[Aceasta este] porunca lui Allah, iar Allah este Atoatestiutor [si] Bland

I'Alim, Halim].

11) Restul revenind tatalui.

12) Partea de mostenire care nu depaseste o treime si care poate fi recoman-

data de catre testator pentru a fi daruita altor persoane in afara mostenitorilor

legali.

13) Partea fiului este egala cu partea a doua fiice, numai in cazul mostenirii.

In cazul ca tatal este in viata. fiica are aceleasi drepturi cu fiul. Aceasta

diferentiere deriva din faptul ca barbatul are obligatii financiare pe care femeia nu

le are. Aceasta dispozitie se justifica prin mai multe ratiuni. In primul rand, femeia

este intretinuta de tatal sau, de frate etc., apoi de sotul sau, de fii etc., in ceea ce

priveste locuinta, hrana, imbracamintea etc. In al doilea rand, ea primeste la

casatorie zestrea {mahr), asupra careia nu au nici un drept sotul, tatal sau alte

rude ale ei. In al treilea rand, ea nu are nici un fel de obligatii financiare. in

comparatie cu barbatul. Cu toate astea. ea are dreptul la mostenire de la tatal ei,

de la fiii ei si de la alte rude. Pentru dreptul succesoral vezi si 4:176.

14) Atunci cand defunctul nu are parinti sau copii ci numai frati si surori - mostenitori

lateral!.
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13. Acestea sunt oranduielile lui Allah, iar acela care este supus lui

Allah si Trimisului Sau, pe acela il va face [Allah] sa intre in Gradini pe
sub care curg paraie, pentru a ramane vesnic in ele, iar aceasta este

mare izbanda.

14. insa pe acela care nu este supus lui Allah si Trimisului Sau si calca

oranduielile Lui, il va face [Allah] sa intre in Foe, ramanand vesnic in el

si el va avea parte de chinuri injositoare.

15. impotriva acelora care preacurvesc dintre muierile voastre*^^',

chemati sa faca marturie patru dintre voi. Iar de au marturisit, atunci

tineti-le Tnchise in case pana la moarte'^^' sau Allah va porunci pentru

ele alta cale^^).

16. Pe cei doi dintre voi [barbati sau femei] care se impreuna intre

gi(i8) pedepsiti-i cu asprime. Dar daca ei se caiesc si se indreapta,

atunci lasati-i in pace, caci Allah ramane Primitor al caintei si

Indurator.

17. Insa Allah primeste doar cainta acelora care savarsesc raul intru

nestiinta, dar se caiesc de indata. Pe aceia Allah li iarta, caci Allah este

Atoatestiutor, Intelept ['Alim, Hakim].

18. Insa iertare nu este pentru aceia care savarsesc fapte rele pana
in clipa cand moartea se iveste la unul dintre ei si atunci el striga

"M-am cait acum!" si nici pentru aceia care mor necredinciosi. Pentru

aceia Noi am pregatit chin dureros.

19. O, voi cei care credeti! Nu va este ingaduit sa mosteniti femei in

pofida vointei lor'^^' si nici sa le opriti sa se casatoreasca [din nou] cu

altii, ca sa le luati o parte din ce le-ati dat [ca zestre], decat daca ele au

savarsit un pacat invederat, ci purtati-va cu ele dupa cuviinta! Iar daca
nu va este pe plac, se poate sa nu va fie pe plac un lucru pe care

Allah 1-a pregatit [sa va aduca] un mare bine.

15) Femeile musulmane casatorite sau necasatorite.

16) Aceasta prescriptie a fost abrogata de versetul biciuirii.

17) Aceasta alta cale a fost revelata mai tarziu (24:2) si este mentionata intr-o

traditie despre Profet {Hadis).

18) Arabii au denumit diversele tipuri de inversiune sexuala prin cuvantui

lutii;i)a, derivat de la numele propriu Lot, punandu-le in legatura cu pacatele

locuitorilor Sodomei si Gomorei.

19) Barbatul. in Jahiliyya, daca li murea o ruda, li mostenea averea si lua un
vesmant pe care-1 arunca peste muierea celui mort, in semn ca ea a devenit pro-
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20. Daca vreti sa schimbati o sotie cu alta sotie [prin divort] si i-ati dat

uneia dintre ele un qintal'^^', nu luati nimic din el inapoi. Oare [voiti

voi sa-1] luati inapoi cu clevetire si cu pacat invederat?!

21. Cum sa-1 luati inapoi dupa ce v-ati bucurat impreuna si ele au

primit de la voi legamant sfant?

22. Nu va insurati cu muierile cu care au fost insurati parintii vostri'^^'

- doar daca s-au petrecut mai inainte - caci aceasta este o josnicie si

un pacat cumplit! Si ce cale rea este aceasta [casatorie]!

23. Va sunt oprite [pentru casatorie] mamele voastre, fiicele voastre,

surorile voastre, matusile voastre dupa tata, matusile voastre dupa
mama, fiicele fratelui, fiicele surorii, doicile voastre care v-au alaptat,

surorile voastre dupa doica, mamele nevestelor voastre, fiicele vitrege

de la muierile voastre, la care ati intrat*^^' - dar daca nu ati intrat inca

la ele, atunci nu este pacat pentru voi - nevestele fiilor vostri din

madularele voastre, precum si doua surori deodata*^^', doar daca s-a

petrecut mai inainte*^'^' - caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur,

Rahim],

O^^O

prietatea lui. Daca ea era frumoasa, se insura cu ea sau o marita cu eel pe eare-1

accepta el in schimbul unor bunuri sau o impiedica sa se casatoreasca pana ce ea

se rascumpara cu o suma de bani pe care o stabilea el, sau murea asa. De ase-

menea, o tinea inchisa pentru a o mosteni, chiar cand acest lucru se petrecea

impotriva vointei ei.

20) Vezi si' 3:75 si nota.

21) Cand a murit Abu Qays ben al-Aslat, unul dintre ansarii cei evlaviosi, fiul

lui Qays a cerut-o de sotie pe nevasta tatalui sau, dar ea i-a zis: Eu te socotesc

copilul meu! Dar o sa ma due la Trimisul lui Allah sa-i cer sfatul. Si i-a spus ea

Profetului, iar Allah a revelat acest verset.

22) Fiicele sotiei de la un alt sot nu-i sunt ingaduite sotului. daca a consumat

mariajul cu mama lor. dar ele nu-i sunt interzise inainte de aceasta, chiar daca a

incheiat contractui de casatorie cu mama lor.

23) Surori de la aceeasi mama sau dupa doica. Dar nu este interzisa casatoria

cu cea de a doua sora dupa divortul de prima sau decesul ei.

24) Daca s-a petrecut inainte de revelarea acestei prescriptii. si in acest caz

nu sunteti pedepsiti, dar trebuie sa va separati.
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24. [Asemenea, va este oprit sa luati] femeile casatorite, afara de ace-

lea care se afla sub stapanirea dreptei voastre.*^^' Aceasta este po-

runca lui Allah pentru voi! Si va este ingaduit in afara de acestea, sa

cautati [de sotii], dupa averile voastre, prin casatorie, fara sa prea-

curviti. lar acelora cu care va bucurati, [casatorindu-va cu ele], dati-le

zestrea lor, ca o datorie. Si nu este nici un pacat pentru voi, daca ati

Tncheiat un legamant intre voi, dupa stabilirea zestrei, caci Allah este

Atoatestiutor, Intelept ['Alim, Hakim].

25. Acela dintre voi care nu are mijloace necesare sa se insoare cu

muieri slobode'^^' si credincioase poate [sa-si ia de nevasta una] din

fetele voastre credincioase aflate sub dreapta voastra, caci Allah

cunoaste prea bine credinta voastra, caci sunteti si unii si altii [de

aceeasi religiej. Luati-le de neveste cu voia stapanilor lor si dati-le

zestrea lor, dupa cuviinta, dar ele sa fie virtuoase, sa nu fie destra-

balate si sa nu fi avut ibovnici. lar daca s-au maritat si apoi

preacurvesc, atunci ele sa primeasca jumatate din pedeapsa cuvenita

muierilor slobode. Aceasta este ingaduita pentru acela care se feme
de pacat. Dar sa fiti rabdatori e si mai bine pentru voi, '2^' caci Allah

este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

26. Allah voieste sa va faca voua limpezi [poruncile Sale] si sa va arate

randuielile acelora de dinainte de voi [cei bine calauziti] si El va iarta pe
voi. Si Allah este Atoatestiutor, Intelept ['Alim, Hakim].

27. Si Allah voieste sa va ierte pe voi, in vreme ce aceia, care ur-

meaza poftele lor, ravnesc ca voi sa va abateti cat mai mult [de la El].

28. Allah voieste sa va usureze [datorintele,] caci omul a fost creat slab.

29. O, voi cei care credeti! Nu va mancati averile voastre unii altora

pe nedrept, doar daca este un negot [legal], cu buna invoiala intre voi!

Si nu va ucideti voi Tnsiva!*^^' Allah este Indurator [Rahim] cu voi!

25) Roabele, chiar daca au fost casatorite inainte de a fi luate in captivitate, res-

pectandu-se perioada de aproximativ trei luni pentru a se vedea daca ele sunt gra-

vide. Daca sunt gravide, casatoria nu poate avea loc decat dupa ce au nascut.

26) Care nu sunt roabe.

27) Este vorba de suportarea conditiei de celibatar pana cand se vor putea

casatori si de indemnul de a nu se casatori cu roabele altora.

28) Prin savarsirea de pacate care antreneaza pieirea voastra in aceasta lume
sau ucigandu-va unul pe altul.
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30. Insa eel care savarseste aceasta prin necumpatare si faradelege,

pe acela Noi il vom face sa arda in Foe, caci pentru Allah aceasta

este un lucru usor!

31. De va veti feri de pacatele mari, care va sunt oprite, va vom ierta

pentru faptele voastre rele [marunte] si va vom lasa sa intrati Tntr-un

loc nobil.(29)

32. Nu ravniti la ceea ce Allah a daruit [cu harul Sau] unora dintre voi

mai mult decat altora. Barbatii vor avea parte de ceea ce au agonisit

si femeile vor avea parte de ceea ce au agonisit. Deci rugati-va lui

Allah pentru harul Sau, caci Allah pe toate le stie.

33. Tuturor le-am dat mostenitori, pentru ceea ce le lasa parintii si

rudele apropiate. Si acelora cu care ati impreunat mainile voastre

drepte*'^^', dati-le partea lor [din mostenire]*'^^', caci Allah este la toate

Martor.

34. Barbatii sunt proteguitori ai muierilor, datorita calitatilor

deosebite cu care i-a daruit Allah si datorita cheltuielilor pe care le fac

din bunurile lor. lar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultatoare si

pazitoare [ale celor care trebuiesc pazite] in absenta [sotilor lorj'-^^', pe
care si Allah le pazeste. Pe acelea de a caror neascultare va temeti,

povatuiti-le, parasiti-le in paturi si loviti-le*^^'! Dar daca ele [revin si]

asculta de voi, atunci nu mai cautati pricina impotriva lor. Allah este

Cel mai Inalt, Maret ['AUw, Kabirp'^l

O^^O
29) Paradisul.

30) Cu care s-au incheiat intelegeri ori s-au facut legaminte.

31) Barbatul ii spunea, in Jahili\)i)a si la inceputul Islamului, semenului sau: Te

ajut si ajuta-ma! Te mostenesc si ma mostenesti! In felul acesta devenea fiecare

dintre ei ca un membru al familiei celuilalt, mostenindu-l cand murea. Islamul a

acceptat intelegerile anterioare de acest fel, dar a interzis incheierea de noi

legaminte. Si a poruncit sa li se dea partea lor din ceea ce s-a convenit prin

intelegerile pe care le-au incheiat.

32) Onoarea si averea sotilor

33) Loviti-le, dar nu violent, ci usor. pentru a le readuce la ascultare.

34) 'Alipxj, Kabir. Cele doua epitete sunt folosite aici pentru a dovedi barbatilor

ca Allah este mai puternic decat ei. In consecinta, se cuvine ca ei sa nu-si loveasca

sotiile pe nedrept, profitand de slabiciunea lor. intrucat Allah este ocrotitorul lor
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35. Daca va temeti de o pricina intre ei doi [cei doi soti], atunci

trimiteti un arbitru din neamul lui si un arbitru din neamul ei. Daca
voiesc ei [arbitrii] impacarea, Allah va readuce intelegerea intre ei [cei

doi soti]. Allah este Atoatestiutor, Binestiutor ['Alim, Khabir].

36. Adorati-L pe Allah si nu-1 asociati Lui nimic! Purtati-va bine cu

parintii, cu rudele, cu orfanii, cu sarmanii, cu vecinul apropiat*-^^' si cu

vecinul strain*'^^', cu tovarasul de alaturi, cu calatorul de pe drum si cu

cei stapaniti de mainile voastre drepte'^^', caci Allah nu-i iubeste pe
eel trufas si pe eel laudaros!

37. Acelora care sunt zgarciti si-i indeamna pe oameni la zgarcenie si

ascund ceea ce le-a daruit Allah din harul Sau, le-am pregatit

necredinciosilor osanda umilitoare.

38. Si aceia care cheltuiesc banii lor [fac milostenie] numai ca sa-i vada

oamenii si nu cred in Allah si nici in Ziua de Apoi. lar acela caruia

Seitan Ti este tovaras, rau tovaras are el!

39. Si ce Vina li s-ar putea aduce, daca ar crede in Allah si in Ziua de

Apoi si ar face milostenii din ceea ce le-a daruit Allah? Allah este

Atoatestiutor ['Alim] cu privire la ei!

40. Allah nu este nedrept [fata de nimeni], nici cat greutatea unui

graunte de praf, iar daca este o binefacere, El o inmulteste si da din

partea Sa rasplata mare.

41. Si cum le va fi [celor nedrepti] cand vom aduce din fiecare

comunitate un martor si te vom aduce pe tine, [Muhammed], martor

Tmpotriva acestora?!*-^^'

42. In ziua aceea, vor dori aceia care nu au crezut si nu i-au dat

ascultare Trimisului sa fie pamantul Tntins peste ei si ei nu vor putea sa

ascunda de Allah nici un cuvant!

O^i^O

35) Apropiat prin vecinatate si prin inrudire.

36) Vecin indepartat de care nu te leaga relatii de rudenie.

37) Robii aflati in stapanirea voastra.

38) Adica impotriva necredinciosilor si a nedreptilor.
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43. O, voi cei care credeti! Nu va apropiati de Rugaciune [As-Salat]

atunci cand sunteti beti,*^^' ca sa stiti ce spuneti [lui Allah], nici atunci

cand sunteti necuratati - doar daca sunteti calatori pe drum - pana ce

nu va veti curata*'^^'! lar daca sunteti bolnavi sau in calatorie, ori daca
unul dintre voi se intoarce din locul unde si-a facut nevoile, sau ati

atins muierile''^^' si nu gasiti apa, atunci cautati tarana marunta
curata''^^) gi treceti-va palmele peste fata si peste maini, caci Allah este

Ingaduitor, lertator ['Afuww, Ghafur].

44. Nu i-ai vazut, [o, Muhammed,] pe aceia carora li s-a dat o parte

din Carte, cum cumpara ei ratacirea si voiesc ca si voi sa rataciti de la

drumul [drept]?

45. Insa Allah li cunoaste mai bine pe dusmanii vostri si Allah este de
ajuns ca Ocrotitor si Allah este de ajuns ca Ajutor.

46. Printre cei care au imbratisat iudaismul, sunt unii care schimono-
sesc sensurile cuvintelor si zic: "Am auzit si nu ne-am supus!" si "As-

culta, dar sa nu auzi!" si Ra'i'-nal''''^^', stalcindu-si limbile lor si vata-

mand religia. Daca, dimpotriva, ei ar zice: "Am auzit si ne-am supus!"

si "Asculta!" si "Priveste la noi", ar fi mai bine pentm ei si mai drept.

Dar Allah i-a blestemat din pricina necredintei lor si nu cred decat

putini [dintre ei]*'*'*'.

47. O, voi cei carora vi s-a daruit Cartea! Credeti in ceea ce am po-

gorat Noi, intarind ceea ce voi aveati deja, Tnainte ca Noi sa mutilam
chipuri si sa le intoarcem pe dosurile lor*''^' sau sa-i blestemam asa
cum i-am blestemat si pe oamenii Sabatului**^^', caci porunca lui Allah

este [intotdeauna] implinita!

39) In legatura cu bauturile alcoolice. vezi de asemenea 2:219 si 5:90-91.

40) Aiuzie la necuratenia mare {junub) rezultata din intretinerea de relatii

intime cu femeile sau din polutie, dupa care spalarea rituala (gusi - baie generala)

este obligatorie.

41) S-a interpretat ca insemnand impreunarea cu ele.

42) Ritul numit tayammum, constand in punerea mainilor pe un pamant
potrivit (tarana sau nisip), scuturarea lor de praf, apoi in trecerea lor peste fata si

in frecarea mainilor pana la coate. El tine locul ablutiunii care precede Rugaciunea
{Wudu') sau baii rituale igusl), in locurile unde lipseste apa.

43) Ra'i-na: vezi 2:104 si nota.

44) Dupa o alta interpretare - "si credinta lor este putina".

45) Allah ii ameninta pe oamenii Cartii ca le va mutila chipurile, li va poci,

daca vor continua sa persiste in neadevar.

46) Trebuie inteles "oamenii care au incalcat Sabatul" (vezi 2:65).
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48. Allah nu iarta sa 1 se faca vreun partas. Afara de aceasta, El iarta

cui voieste. lar acela care pune in rand cu Allah un partas, nascoceste

un mare pacat!

49 . Nu i-ai vazut pe aceia care se lauda ca sunt evlaviosi? Insa numai
Allah este Acela care socoteste a fi evlavios pe cine voieste El si nu vor

fi nedreptatiti [la rasplata] nici cat un firicel'^?).

50. Priveste cum nascocesc ei minciuni punandu-le pe seama lui

Allah! Si aceasta este indeajuns un pacat vadit.

51. Nu i-ai vazut pe aceia carora le-a fost data o parte din Carte*'*^'?

Ei cred in Jibt''^^' si in Taghut<^°' si zic celor care nu cred<^^': "Acestia

sunt mai bine calauziti pe drum decat cei care cred!*^^'"

52. Acestia sunt cei pe care i-a blestemat Allah, iar celui pe care Allah

1-a blestemat nu-i vei afla [in veci] ajutor.

53. Oare au ei parte de stapanie?! Atunci nu dau ei oamenilor nici

macar cat punctul de pe samburele de curmala*^-^'!

54. li pizmuiesc ei pe oameni*^'^' pentru ceea ce El le-a dat cu harul

Sau? Or Noi i-am dat neamului lui Avraam Cartea si Intelepciunea si

le-am dat lor o mare imparatie!*^^'

55. Unii dintre ei au crezut in El, altii s-au lepadat de El si focul

Gheenei le va fi de ajuns!

c:jw^)

47) In textui arab este vorba de fibra fina {jatW] din

cumiala, folosita ca metafora pentru lucrul foarte putin sau

48) Inteleptii iudeilor care au stiinta.

49) Idol, preot, magician, magie, diavol si tot ceea ce tine de necredinta in

Allah.

50) Vezi 2:257.

51) Aici este vorba de paganii din Mekka.

52) Cand cei din tribul Qurays i-au intrebat pe conducatorii iudeilor despre cei

care sunt mai bine calauziti dintre quraysiti si musulmani, acestia le-au raspuns: "Voi

sunteti mai bine calauziti decat ei".

53) Metafora pentru cantitate neinsemnata.

54) Pe Profetul Muhammed si pe insotitorii sai.

55) Regatul lui David si Solomon.
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56. Cei ce nu cred in Versetele Noastre*^*^', pe aceia li vom lasa sa

arda in Foe si de fiecare data cand pieile lor se vor coace, le vom
schimba cu alte piei, ca sa guste chinul! Allah este Puternic [si] Intelept

['Aziz, Hakim]\

57. Insa pe aceia care cred si savarsesc fapte bune li vom conduce in

gradini pe sub care curg paraie. In ele vor fi vesnic salasluitori si vor

avea in ele soate curatite. Si li vom conduce pe ei la umbra deasa.

58. Allah va porunceste sa dati inapoi stapanilor lor lucrurile incredin-

tate, iar daca judecati intre oameni, sa judecati cu dreptate! Cat de
minunat este acest lucru la care va povatuieste Allah! Allah este Cel

care Aude Totul [si] Cel care Vede Totul [Sami', Basir]\

59. O, voi cei care credeti! Fiti cu supunere fata de Allah si fiti cu

supunere [ascultare] fata de Trimisul Sau si fata de diriguitorii vostri!'^''''

Apoi, daca aveti neintelegeri intr-o chestiune, aduceti-o [Tntru judecare]

la Allah si la Trimis, daca voi credeti in Allah si in Ziua de Apoi!

Aceasta este mai bine si cu mai bune urmari.

60. Nu i-ai vazut pe aceia care pretind ca ei cred in ceea ce ti s-a

trimis tie, [Muhammed,] si in ceea ce s-a trimis mai inainte de tine? Ei

voiesc sa-1 ia ca judecator pe Taghut, cu toate ca li s-a poruncit sa nu
creada in el. Dar Seitan voieste sa-i impinga pe ei in lunga ratacire.

61. Iar daca li se zice lor: "Veniti spre ceea ce a trimis Allah si spre

Trimis!", li vei vedea pe fatarnici cum se intorc, indepartandu-se de tine.

62. insa cum va fi daca li va lovi o nenorocire pentru ceea ce au
facut mai inainte mainile lor?! Atunci ei vor veni spre tine si vor jura

pe Allah: "Noi nu am voit decat bine si Tmpacare!".

63. Acestia sunt cei despre care stie Allah ce se afla in inimile lor.

Deci departeaza-te de ei, povatuieste-i pe ei si spune-le lor - in

privinta lor - vorbe convingatoare.

64. Noi nu trimitem nici un trimis, decat pentru a i se da ascultare, cu

voia lui Allah. Si daca, dupa ce au fost ei nedrepti cu propriile lor

suflete, vor veni ei la tine si se vor ruga de iertare lui Allah si se va
ruga pentru iertarea lor si Trimisul, il vor afla ei pe Allah lertator,

Indurator [Tawwab, Rahim].

56) Coranul.

57) Ulemaii (invatafii) si carmuitorii. Supunerea fata de acestia din urma este

o datorie, cu conditia ca ei sa porunceasca binele si ascultarea fata de Allah.



4 • SURAT AN-NISA'

65. Insa, nu! [Jur] pe Domnul Tau! Nu vor crede ei [cu adevarat] pana
ce nu te vor lua pe tine ca judecator pentru cele care se isca intre ei si

nu vor mai afla in sufletele lor temere fata de ceea ce tu ai hotarat si

nu se vor supune cu desavarsita supunere [hotararii tale].

66. Daca Noi le-am fi poruncit: "Omorati-va voi insiva!" sau "lesiti din

caminele voastre!", nu ar fi facut-o decat putini dintre ei. Dar daca ei

le-ar fi facut pe cele la care au fost indemnati, ar fi fost mai bine

pentru ei si ar fi mai statornica [credinta lor].

67. Si atunci Noi le-am fi dat din partea Noastra rasplata mare.

68. Si i-am fi calauzit Noi pe un drum drept*^^'.

69. Cei care se supun lui Allah si Trimisului, aceia vor fi impreuna cu

cei pe care i-a binecuvantat Allah cu harul Sau, ca si profetii,

adevaratii evlaviosi, martirii si cei piosi. Si ce buni tovarasi vor fi

acestia(55)!

70. Acest har este de la Allah si Allah este de ajuns ca Atoatestiutor

[•AHm]\

71. O, voi cei care credeti! Luati seama si purcedeti [la lupta] in

grupuri sau purcedeti [la lupta] cu totii deodata!

72. Printre voi este unul care ramane in urma [cand se purcede la

lupta] si daca asupra voastra se abate o nenorocire, zice el: "Allah s-a

Tndurat de mine cu harul Lui, caci nu am fost de fata impreuna cu

ei!"

73. Dar daca asupra voastra coboara harul lui Allah, atunci el va zice,

ca si cand intre voi si intre el nu ar fi fost nici o prietenie: "Ce pacat ca

nu am fost laolalta cu ei, caci as fi castigat mare izbanda!".

58) Versetele 60-68 se refera la ipocriti.

59) Un barbat a venit la Profet - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! -

si a zis: O, Trimis al lui Allah! Tu imi esti mai scump decat sufletul meu si imi esti

mai drag decat familia mea. Stand in casa si pomenindu-te. nu am mai putut

rabda sa nu vin la tine si sa nu te vad. Mi-am adus aminte de moartea mea si de

moartea ta si mi-am dat seama ca, atunci cand vei intra in Rai, tu te vei inalta

impreuna cu profetii si mi-a fost teama ca. daca si eu voi intra in Rai, nu te voi

putea vedea. Profetul - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! - nu i-a raspuns

pana ce nu i-a revelat Allah acest verset.
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74. Sa lupte, asadar, pe calea lui Allah aceia care dau viata lumeasca
de acum pentru Viata de Apoi! lar aceluia care lupta pe calea lui

Allah, de va fi ucis sau de va birui, Noi li vom da mare rasplata!

75. Si ce este cu voi de nu luptati pe calea lui Allah, si pentru barbatii,

muierile si copiii slabi care zic: "Doamne! Scoate-ne pe noi din cetatea

asta cu neam nelegiuit si da-ne noua din partea Ta un ocrotitor si

da-ne noua din partea Ta un ajutor!".

76. Cei care cred, lupta pe calea lui Allah, iar cei care nu cred, lupta

pe calea lui Taghut*^'^'. Asadar, luptati impotriva aliatilor lui Seitan,

caci viclesugul lui Seitan este, neindoielnic, slab!

77. Nu i-ai vazut pe aceia carora li s-a zis: "Retineti-va mainile voastre

[de la lupta], pliniti Rugaciunea [As-Salat] si achitati Dania [Az-Zakat]\"?

Apoi, cand li s-a poruncit lupta, o parte dintre ei au ajuns sa se teama
de oameni, ca si cand ar fi incercat teama de Allah sau o teama chiar

mai puternica si au zis: "Doamne, de ce ne-ai poruncit noua lupta? De
ce nu ne-ai mai pasuit pana la un termen apropiat?" Spune: "Placerea

acestei lumi este mica, iar Lumea de Apoi este mai buna pentru cei

care se tem [de Allah] si [acolo] nu veti fi nedreptatiti nici cat un
firicel!"(6i)

78. Oriunde ati fi, moartea va va ajunge, chiar de-ati fi in turnuri

semete. Daca au parte de bine, ei zic: "Aceasta este de la Allah!", iar

daca ii loveste un rau, ei zic: "Aceasta este de la tine, [Muhammed]
!

"

Spune: "Toate sunt din partea lui Allah!". Dar ce este cu oamenii
acestia ca nu inteleg ei aproape nici o vorba?

79. Binele de care ai parte iti vine de la Allah, iar raul care te loveste

iti vine de la tine insuti. Noi te-am trimis ca Vestitor [trimis, profet]

pentru oameni. lar Allah este de ajuns ca martor!

80. Cei ce se supune Trimisului se supune, neindoielnic, si lui Allah.

Cat despre cei care intorc spatele, Noi nu te-am trimis sa fii peste ei

pazitor!

81. Ei zic: "Supunere!". Dar de indata ce au iesit de la tine, o parte

dintre ei nascocesc noaptea [in gand, pe ascuns] cu totul altceva decat

ceea ce ai spus. Allah scrie ceea ce nascocesc ei noaptea [in gand, pe
ascuns]. Indeparteaza-te de ei si increde-te in Allah! Si Allah este de
ajuns ca protector!

60) Vezi 2:257.

61) Vezi 4:49.

O^^O
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82. Oare nu cugeta ei la Coran? Daca ar fi el de la altcineva decat de

la Allah, ar gasi in el multe nepotriviri!

83. Cand vine la ei o stire de liniste sau de spaima, ei o raspandesc

de indata. Daca insa ei ar impartasi-o Trimisului sau carmuitorilor lor,

aceia dintre ei, care cauta sa fie dumiriti, ar afla [adevarul]. lar de n-ar

fi harul lui Allah asupra voastra si indurarea Lui, 1-ati urma pe Seitan,

afara de putini [dintre voi].

84. Lupta-te pe calea lui Allah - tu nu esti raspunzator decat pentru

tine! - si indeamna-i pe dreptcredinciosi [la luptaj! Poate ca Allah va

opri raul celor care nu cred, caci Allah este mai de temut in forta si

mai aspru in pedeapsa.

85. Cel care face o buna mijlocire [intr-o chestiune] va avea si el o

parte din ea, iar eel care face o rea mijlocire, asemenea va avea parte

din raspunderea [pentru ea], caci Allah este cu putere peste toate [Al-

Muqit].

86. Daca vi se da binete, raspundeti cu binete inca si mai frumos sau

[eel putin] raspundeti'^^ii ^n^h este Atoatesocotitor [Hasib].

87. Allah! Nu^exista alta divinitate in afara de El! El [jura ca] va va

aduna in Ziua Invierii, neindoielnic, caci cine este mai adevarat decat

Allah in ceea ce se spune?

88. De ce sunteti despartiti in doua grupuri in privinta fatarnicilor,'^^)

cand Allah i-a intors [la necredinta] pentru ceea ce au dobandit ei?

Voiti voi sa-i calauziti pe drumul eel drept pe aceia pe care Allah i-a

Tmpins la ratacire? Pentru aceia pe care Allah 1-a dus la ratacire nu
poti afla drum [de intoarcere]!

O^^O
62) inainte de Islam, arabii pagani foloseau diferite maniere si formule de

salut. Islamul a recomandat ca formula de salut expresia As-Salamu 'alay-kum

"Pacea asupra voastra!", adresarea cu ea fiind facuta uneia sau mai multor per-

soane. Raspunsul la ea este Wa-'alai)-kumu s-salam (wa rahmatu Allahi wa-bara-

katu-hu!) "Pacea fie si asupra voastra (si indurarea lui Allah si binecuvantarile

Sale)!".

63) Opiniile au fost divizate impotriva ipocritilor: unii propuneau adoptarea

unei atitudini foarte ferme fata de ei, iar altii voiau sa-i intoarca la Islam.
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89. Ei ar vrea ca voi sa nu credeti, asa cum nici ei nu cred, astfel

meat sa fiti deopotriva. Nu va luati dintre ei partasi, pana ce ei nu vor

purcede pe calea lui Allah! Dar daca ei intorc spatele, prindeti-i si

omorati-i, oriunde-i veti afla! Si nu va faceti dintre ei nici partas, nici

ajutor,

90. Afara de aceia care se unesc la un neam cu care voi aveti un
legamant sau vin la voi cu piepturile prea stranse pentru ca sa mai
lupte impotriva voastra sau ca sa mai lupte impotriva neamului lor. De-
ar fi voit Allah, le-ar fi dat putere asupra voastra atunci cand s-ar fi

razboit cu voi. Dar daca se departeaza ei de voi si nu lupta impotriva

voastra si va arata supunere, Allah nu va mai da voua cale impotriva

lor.(64)
•

9 1 . Veti gasi pe altii care vor voi sa aiba increderea voastra si sa aiba

si increderea neamului lor. De fiecare data cand vor fi indemnati la

ispita, ei se vor lasa impinsi spre ea. Daca insa nu vor sta departe de
voi si nu va vor arata supunere si nu vor opri mainile lor [de la lupta

impotriva voastra], atunci prindeti-i si omorati-i, oriunde i-ati afla!

Asupra acestora Noi va dam dovada sigura.

92. Nu se cade ca un dreptcredincios sa omoare un alt dreptcre-

dincios, decat [daca se intampla] din greseala. Cel care omoara un
dreptcredincios din greseala, trebuie sa slobozeasca un rob credincios

si sa dea un pret de sange*^^' familiei lui, afara daca aceasta il iarta,

in semn de milostenie. Daca [eel omorat] este dintr-un neam dusman
voua, dar el este dreptcredincios, atunci trebuie sa slobozeasca un rob

credincios. Daca este insa dintr-un neam de care sunteti legati printr-

un legamant, atunci trebuie un pret de sange dat familiei lui si slobozit

un rob credincios. Cel ce nu gaseste [robul pentru slobozire] trebuie sa

posteasca doua luni, una dupa alta [fara intrerupere], cautand indu-

rare de la Allah. Allah este Atoatestiutor si Intelept ['Alim, Ha/cim]''^'^'.

64) Permisiunea de a-i mai ataca.

65) Pretul sangelui consta intr-o suta de camile de varste diferite. Detaliile

acestei obligatii se gasesc in lucrarile de jurisprudenta ifiqh).

66) Omorul premeditat este una dintre cele mai mari crime, dupa parerea Isla-

mului, si. de aceea, el este pedepsit extrem de aspru. Si a zis Trimisul - Allah sa-l

binecuvanteze si sa-l miluiasca! -
: "Cine ajuta la uciderea unui musulman credin-

cios. chiar si numai cu o jumatate de cuvant, va veni in Ziua Judecatii. avand scris

e ochii sai: fara nadejde in indurarea lui Allah!". Si. tot intr-un hadis. se spune:
'

'

« neinsemnat pentru Allah decat o
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93. Cel care omoara un dreptcredincios precugetat, rasplata li va fi

Gheena, in care va ramane vesnic, Allah se va mania pe el, il va bles-

tema si-i va pregati lui chin mare.

94. O, voi cei care credeti! Daca purcedeti [la lupta] pe calea lui

Allah, luati bine seama si nu spuneti aceluia care va da voua binete [cu

Es-selamu "aleikum]: "Tu nu esti credincios!'', ravnind voi la bunurile

acestei vieti lumesti, caci Allah are prazi multe. Asa ati fost voi mai
Tnainte, dar Allah v-a binecuvantat cu harul Lui. Deci luati bine seama,
caci Allah este bine stiutor a ceea ce faceti voi!

95. Nu sunt egali dreptcredinciosii care raman in casele lor - afara de
cei care au un betesug - cu cei care lupta pe calea lui Allah, cu

bunurile si cu sufletele lor. Allah vine cu mai mult har asupra celor

care lupta cu bunurile si cu sufletele lor decat asupra celor care raman
in casele lor [din pricina unui betesug]. Tuturor le-a fagaduit Allah cea
mai buna rasplata, insa Allah vine cu mai mult har asupra celor care

lupta decat asupra celor care raman in casele lor si cu mare rasplata,

96. Trepte din partea Sa, cu iertare si indurare, caci Allah este

lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

97. Ingerii, cand iau sufletele celor care au fost nedrepti cu ei insisi,

le zic lor: "Ce ati facut voi [pentru credinta voastraj?" Si raspund ei:

"Noi am fost slabiti pe pamant!"'^'' Si le zic [ingeriij: "Nu a fost

pamantul lui Allah destul de larg pentru ca voi sa purcedeti in lume?"
Adapostul acestora este Gheena si ce soarta rea!

98. Afara de cei neputinciosi dintre barbati, de femei si copii, care nu
sunt in stare sa se descurce si nu gasesc nici o cale,

99. Pe acestia poate ca o sa-i ierte Allah, caci Allah este Indurator,

lertator ['A/liu)U), Ghafur].

100. Si cine pribegeste pe calea lui Allah, va afla pe pamant multe
[adaposturi] si bogatie. Si eel ce iese din casa sa'^^', ca sa purceada
catre Allah si Trimisul Sau**^^', si apoi il va ajunge moartea, rasplata lui

se afla la Allah, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahimf^^\

O^g^O
67) Pe pamantul dusmanilor.

68) Din Mekka.
69) Spre Medina.

70) Dumra ben al-Qays era un barbat slabit si neputincios din Mekka, dar
cand a auzit ce a revelat Allah in legatura cu plecarea (Hegira). le-a zis fiilor sai:

Luati-ma cu voi, caci eu nu sunt slab si eu cunosc calea spre Medina! Jur pe Allah
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101. lar daca purcedeti spre alt pamant, nu va fi un pacat pentru

voi de veti scurta Rugaciunea [As-Salat], daca va temeti ca cei care

nu cred va vor pricinui vreun rau, caci necredinciosii va sunt dusmani
invederati.

102. lar atunci cand tu, [Muhammed,] te vei afla printre ei [in timpul

luptei] si vei conduce Rugaciunea lor [As-Salat], o parte dintre ei sa

stea impreuna cu tine si sa-si pastreze armele lor. Apoi, dupa o

prosternare, sa treaca in spatele vostru si sa vina celalalt grup, al celor

care nu si-au facut Rugaciunea, ca sa-si faca Rugaciunea impreuna cu

tine, dar sa fie cu bagare de seama si sa-si tina armele. Cei care nu
cred voiesc ca voi sa va neglijati armele si lucrurile voastre, pentru ca

sa se napusteasca asupra voastra deodata. Nu savarsiti nici un pacat

daca, stanjeniti de ploaie sau bolnavi, puneti armele voastre jos, dar fiti

cu bagare de seama! Allah a pregatit pentru necredinciosi osanda
injositoare.

103. Daca ati implinit Rugaciunea [As-Salat], pomeniti numele lui

Allah, stand in picioare, asezati sau intinsi pe o parte! Dar cand
sunteti in pace, atunci impliniti Rugaciunea [As-Salat] [in intregime],

caci Rugaciunea [As-Salat] este oranduita pentru dreptcredinciosi la

timpuri hotarate!

104. Nu slabiti urmarirea oamenilor [necredinciosi], chiar daca
suferiti, caci ei sufera la fel cum suferiti voi, dar voi nadajduiti de la

Allah ceea ce ei nu nadajduiesc! Si Allah este Atoatestiutor [si] Intelept

['Alim, Hakiw].

105. Noi ti-am trimis Cartea cu Adevarul, ca sa judeci intre oameni
asa cum ti-a aratat Allah. Si nu fi aparator al celor haini!

106. Si cere-1 iertare lui Allah, caci Allah este lertator, Indurator

[Ghafur, Rahim]\

107. Si nu te certa in folosul acelora care se hainesc pe ei insisi!

Allah nu-1 iubeste pe eel care este hain si pacatos*^^'!

o^g^o
ca nu voi mai dormi noaptea aceasta in Mekka! Si au iesit impreuna cu el,

purtandu-l pe un pat, insa pe drum a murit. Atunci a revelat Allah acest verset.

71) Un ipocrit cu numele de Basir a furat camasa de zale a unuia dintre

companionii Profetului. Acest companion s-a plans Trimisului lui Allah - Allah sa-l

binecuvanteze si sa-l miluiasca! - aducandu-i la cunostinta ca eel care i-a furat

zalele este ipocritul Basir. Ipocritui le-a aruncat intr-o casa evreiasca pentru a scapa

de acuzatie. El s-a inteies cu neamul sau sa ceara Profetului disculparea lui. dupa
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108. Ei Tncearca sa se ascunda de oameni, dar ei nu se pot ascunde

de Allah, caci El este cu ei atunci cand nascocesc in timpul noptii

vorbe ce Lui nu-I plac si Allah este stiutor a toate cate se fac.

109. lata ca voi le-ati luat apararea in aceasta lume. Dar cine le va

lua apararea inaintea lui Allah in Ziua Invierii sau cine le va fi lor

ocrotitor?

110. Acela care savarseste un rau sau este nedrept cu sine insusi iar

apoi se roaga lui Allah de iertare, acela II va afla pe Allah lertator,

Indurator [Ghafur, Rahim].

111. Acela care dobandeste un pacat il dobandeste numai impotriva

sa, iar Allah este Atoatestiutor [si] Intelept ['AUm, Hakim].

112. Iar acela care dobandeste o greseala sau un pacat si apoi il

pune pe seama unui nevinovat, acela s-a incarcat cu nedreptate si cu

pacat vadit.

113. De n-ar fi fost harul lui Allah asupra ta, [Muhammed], si indura-

rea Lui, ar fi cercat o parte dintre ei sa te impinga sa ratacesti

[drumul]*^^', dar ei nu se imping la ratacire decat pe ei insisi si nu vor

putea sa-ti aduca dauna intru nimic. Iar Allah a pogorat asupra ta

Cartea si Intelepciunea*''^', te-a invatat ceea ce nu stiai si harul lui Allah

asupra ta a fost nemasurat.

114. Nu este nimic bun in cea mai mare parte a vorbelor lor tainice,

in afara acelora care poruncesc milostenia, fapta buna si impacarea
Tntre oameni. Iar aceluia care face aceasta, cautand multumirea lui

Allah, li vom darui mare rasplata.

115. Insa pe acela care se Tmpotriveste Trimisului, dupa ce i s-a

aratat lui calea cea dreapta, si care urmeaza un alt drum decat eel al

dreptcredinciosilor, il vom pune Noi impreuna cu aceia cu care s-a

aliat, si-1 vom lasa sa arda in Gheena. Si ce rea menire [este aceasta]!

ce camasa a fost gasita in casa evreului. Profetul - Allah sa-l binecuuanteze si so-/

miluiasca! - i-a luat apararea si l-a socotit nevinovat. Atunci i-au fost revelate

aceste versete care arata cu claritate adevarul. Ipocritul s-a alaturat necredinciosilor

si a trecut in randurile lor.

72) Ipocritii, atunci cand au incercat sa te convinga sa-l declari nevinovat pe
stapanul lor, au incercat sa te abata de la calea cea adevarata, dar Allah cu harul

Sau te-a aparat.

73) Coranul si Sunna.
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116. Allah nu iarta sa 1 se faca semeni, dar iarta orice, in afara de

aceasta, celui care voieste El. Acela care ii face lui Allah semeni, acela

s-a ratacit departe!

117. Nu adora in locul Lui*'''*' decat niste fapturi femeiesti*''^' si nu
adora decat un seitan razvratit.

118. Allah 1-a blestemat [pe Seitan], iar el a zis: "Voi sa iau o parte

anumita din robii Tai,

119. ii voi duce intru ratacire, le voi da sperante desarte, le voi

porunci, si ei vor taia urechile dobitoacelor*''*^' si le voi porunci sa

schimbe creatia lui Allah". Dar acela care-1 ia pe Seitan ca aliat, in

locul lui Allah, va avea parte de pierdere vadita.

120. El le face fagaduinte si le da sperante amagitoare, caci Seitan nu
le fagaduieste decat himere.

121. Adapostul acestora va fi Gheena si nu vor afla de ea scapare.

122. Cat despre aceia care cred si plinesc fapte bune, pe ei li vom
face sa intre in Gradini pe sub care curg paraie, in care vor ramane
vesnic. Fagaduinta lui Allah este adevar. Si cine spune vorbe mai
adevarate decat Allah?!

123. Nu este dupa dorintele voastre, nici dupa dorintele oamenilor
Scripturii. Cine face un rau va fi rasplatit pentru el si nu va gasi in

sprijinul sau, impotriva lui Allah, nici un aliat si nici un ajutor*^^'.

o^g^o
74) Allah.

75) Ei adora zeitati femeiesti, cum sunt Aliat, Al-Uzza si Manat (Nume date de

arabii pagani unor idoli feminini), dupa cum il adora si pe Seitan eel razvratit.

76) Practica superstitioasa la arabii pagani din perioada preislamica. Daca o

camila nastea de cinci ori si al cincilea pui era mascul, li crestau urechile si o lasau

sloboda. fara sa se mai foloseasca de nimic de la ea si fara sa o impiedice de la

apa si de la pascut, inchipuindu-si ca prin intermediul ei se apropie de Allah.

77) A zis Qitada: Dreptcredinciosii si oamenii Cartii au inceput sa se laude

unii fata de altii. Si au zis oameni Cartii: Profetui nostru a venit inaintea Profetului

vostru si Cartea noastra a venit inaintea Cartii voastre. Deci noi suntem mai indrep-

tatiti la Allah decat voi! Insa dreptcredinciosii le-au raspuns: Profetui nostru este

ultimul Profet, iar Cartea noastra anuleaza celelalte scripturi. Si a fost revelat acest
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124. Oricine face fapte bune, barbat sau femeie - credincios fiind*^^' -

aceia vor intra in Rai si nu vor fi nedreptatiti nici cat un punct*^^'.

125. Si cine are credinta mai buna decat acela care se supune lui

Allah si plineste fapte bune, urmand religia lui Avraam<^°' eel drept

Tntru credinta? Si Allah 1-a primit pe Avraam ca ales.

126. Ale lui Allah sunt cele din ceruri si cele de pre pamant. Si Allah

este Atotcuprinzator*^^'.

127. Ei iti cer sfatul in privinta muierilor. Spune: "Allah va stabileste

randuieli in privinta lor si va este vestit in Carte despre orfelinele,

carora nu le dati ceea ce le-a fost prescris si pe care voiti sa le luati in

casatorie,'^^' precum si despre copiii inca mici"<^^'. Si sa fiti cu

dreptate fata de orfani, caci Allah este Stiutor al binelui pe care voi Tl

faceti!

128. Daca o femeie se feme de nepasarea sau indepartarea*^'^' barba-

tului ei, atunci nici o vina nu va fi asupra lor daca ajung la o impacare,

caci impacarea este mai buna, iar sufletele sunt inclinate spre zgar-

cenie. Dar, daca va purtati bine si va temeti [de Allah], Allah este Bine-

stiutor [Khabir] a ceea ce faceti voi<^^'.

78) Crezul este o conditie obligatorie pentru primirea faptelor si rasplatii in Ziua de
Apoi.

79) Prin "punct" se are in vedere pata foarte mica de pe samburele de
curmala, devenita metafora pentru lucrul neinsemnat, fara valoare.

80) Care este similara cu Islamul.

81) Nu-i ramane nici un lucru ascuns si necunoscut.

82) In perioada preislamica, barbatul isi arunca vesmantul peste orfelina aflata

in ingrijirea sa. Iar daca facea acest lucru. nu mai putea nimeni sa o ceara in

casatorie; daca ea era frumoasa. se casatorea cu ea si devenea stapanul averii ei.

iar daca era urata ramanea necasatorita pana la moarte si cand murea, el

mostenea averea ei. Coranul a interzis acest tratament acordat orfelinei.

83) In perioada preislamica si la inceputui Islamului, copiii nu primeau nici o
parte din mostenire. Allah porunceste ca si ei sa aiba dreptui la mostenire.

84) Indepartarea pe calea divortului, fie ca simte aversiune pentru ea, fie ca

voieste sa se casatoreasca cu alta femeie.

85) Daca o femeie se teme ca sotui o va neglija din pricina unei boli de care

ea sufera, nu este rau daca ei ajung la un compromis, ea lasandu-i libertatea de a

contracta un nou mariaj, iar el mentinand-o sub ingrijirea lui. Allah li indeamna la

irnpacare, la marinimie si la evitarea zgarceniei, care este in firea omului, si il in-

deamna pe sot sa o pastreze pe sotia lui. caci Allah li va acorda cea mai buna
rasplata.
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129. Nu veti putea sa va purtati intocmai la fel cu [toate] soatele,

chiar daca ati voi cu tot dinadinsul. Dar nu va intoarceti cu totul [catre

vreuna dintre ele], lasand-o [pe cealalta] ca atarnata*^^'! Insa daca
indreptati aceasta si va temeti, Allah este lertator, Indurator [Ghafur,

Rahim].

130. lar daca cei doi se despart'^'', atunci Allah poate sa-i inzestreze

pe amandoi cu darnicia Sa. Si Allah este Cel cu Har Nemarginit [si]

Intelept [Wasi', Hakim].

131. Ale lui Allah sunt toate cele din ceruri si de pre pamant. Noi le-

arn poruncit celor carora le-a fost data Cartea inaintea voastra, pre-

cum si voua: "Fiti cu frica de Allah!", lar daca voi nu credeti, [aceasta

nu-1 va aduce prejudicii lui Allah, caci] ale lui Allah sunt cele din ceruri

si de pre pamant si Allah este Instarit [si] Vrednic de Lauda [Ghani\;\;,

Hamid].

132. Ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pre pamant si Allah este

de ajuns ca Ocrotitor [Wakil].

133. Daca El ar voi, v-ar lua - o, oameni! - si ar aduce altii [in locul

vostru], caci Allah are putere sa faca aceasta.

134. Daca voieste cineva rasplata in lumea aceasta, la Allah se afla

rasplata si pentru aceasta lume si pentru Lumea de Apoi, caci Allah

este Cel care Aude Totul [si] Cel care Vede Totul [Sami', Basir].

135. O, voi cei care credeti! Fiti faptuitori neclintiti ai dreptatii, mar-

tori inaintea lui Allah, chiar impotriva voastra, impotriva parintilor si

rudelor voastre - fie bogat sau sarac - caci Allah cunoaste cel mai bine

ce este spre binele lor! Nu urmati poftei, ca sa nu va abateti [de la

dreptate]! lar daca voi faceti o marturie mincinoasa sau va sustrageti,

[sa stiti ca] Allah este Binestiutor a ceea ce faceti [Khabir]\

O^g^O

86) Ca suspendata ii

nici divortata.

87) Prin divort.
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136. O, voi cei care credeti! Fiti cu credinta neclintita in Allah si in

Trimisul Sau, in Cartea pe care a pogorat-o asupra Trimisului Sau si in

Cartea pe care a pogorat-o mai inainte!*^^' Cel care nu crede in Allah,

in ingerii Sai, in Cartile Sale, in trimisii Sai si in Ziua de Apoi, acela

pribegeste in cea mai indepartata ratacire.

137. Pe aceia care cred, apoi nu mai cred, apoi iarasi cred, apoi

iarasi nu mai cred, apoi sporesc in necredinta, Allah nu-i va ierta si

nu-i va calauzi pe o cale [dreapta].

138. Vesteste-le fatarnicilor ca ei vor avea parte de un chin dureros;

139. Cei ce-si fac din necredinciosi aliati in locul credinciosilor, oare

acestia cauta putere la ei? Puterea se afla numai la Allah, in

intregime!

140. El doara v-a aratat [revelat] in Carte ca daca veti auzi ca

versetele lui Allah sunt tagaduite sau luate in deradere,'^^' sa nu stati

impreuna cu ei decat daca vor incepe ei o alta discutie, caci altcum,

veti fi asemenea lor. Allah ii va aduna pe fatarnici si pe necredinciosi

in Gheena, cu totii.

141. Cei care va pandesc pe voi, atunci cand aveti parte de biruinta

zic ei: "Oare nu am fost noi impreuna cu voi?", iar daca izbanda este

de partea necredinciosilor, atunci ei zic: "Oare nu am fost noi mai tari

decat voi si nu v-am aparat noi de credinciosi?". Insa Allah va judeca

intre voi in Ziua Invierii si niciodata Allah nu le va face necre-

dinciosilor o cale [pentru a izbandi] asupra credinciosilor!*^^'

142. Cei fatarnici incearca sa-L insele pe Allah, dar El intoarce

inselatoria lor [impotriva lor insisi!] Cand se ridica pentru Rugaciune
[As-Salat], se ridica ei cu lene, ca sa fie vazuti de oameni, si nu
pomenesc numele lui Allah decat foarte putin.

o^g^o

88) Scripturile anterioare Coranului.

89) Acest lucru il faceau idolatrii de la Mekka si iudeii de la Medina la

inceputul Islamului.

90) Acesta este un raspuns categoric dat ipocritilor care sperau si asteptau ca

noul Stat al musulmanilor sa nu reziste si sa dispara.
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143. Ei sunt sovaitori intru aceasta,'^^' [nehotarandu-se] nici la acestia,

nici la acestia. Si pentru acela pe care Allah 1-a dus in ratacire nu vei

afla drum(52).

144. O, voi cei care credeti! Nu-i luati pe necredinciosi ca aliati in

locul credinciosilor. Oare vreti voi sa-1 dati lui Allah o dovada deslusita

impotriva voastra?!

145. Cei fatarnici vor ajunge in fundul eel mai de jos al ladului si nu
vei afla ajutor pentru ei,

146. Afara de cei ce se caiesc, se indreapta, se leaga cu putere de
Allah si sunt sinceri in credinta lor fata de Allah. Acestia vor fi laolalta

cu dreptcredinciosii,*^^' iar Allah le va darui credinciosilor rasplata

nemasurata.

147. Ce face Allah cu pedepsirea voastra, daca multumiti si credeti?

Allah este Multumitor [si] Atoatestiutor [Saker, 'Alim].

148. Lui Allah nu-1 place rostirea de vorbe urate in auzul lumii, doar
daca cineva este nedreptatit'^'^'. Iar Allah este Cei care Aude Totul,

Atoatestiutor [Sam i", 'Alim].

149. Daca voi faceti bine pe fata sau intr-ascuns sau daca iertati o

fapta rea, Allah este Indurator [si] Atotputernic ['Afuww, Qadir].

150. Aceia care nu cred in Allah si in trimisii Sai'^^' si vor sa-1 separe

pe Allah de trimisii Sai, zicand: "Noi credem in unii dintre ei,*^^' dar

nu credem in altii" si voiesc sa gaseasca un drum de mijloc,

91) Intre credinciosi si necredinciosi.

92) Privire asupra ipocritilor: Allah defineste in versetele anterioare cateva din

trasaturile ipocritilor: ei iau in deradere versetele lui Allah, se aliaza cu necredin-

ciosi! si-i sprijina, incearca sa para ca-i ajuta deopotriva pe necredinciosi si pe
dreptcredinciosii cand se ridica pentru Rugaciune o fac cu lene si nu pomenesc
decat foarte putin numele lui Allah, sunt nehotarati in privinta aderarii la

dreptcredinciosi sau la necredinciosi si tree cu repeziciune de la o tabara la

cealalta. Si toate acestea pentru apararea intereselor lor in aceasta lume. Locul

acestora va fi in fundul ladului, laolalta cu necredinciosii, in afara de situatia in

care se vor cai si vor trece cu hotarare in randurile dreptcredinciosilor si vor crede

cu devotiune in Allah, implinind Rugaciunea Lui fara sovaiala.

93) In Paradis.

94) Aceasta este o promisiune pentru eel nedreptatit si o amenintare pentru

eel nedrept.

95) Acestia sunt evreii.

96) Dintre trimisi.
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151. Aceia sunt in adevar necredinciosi si pentru cei necredinciosi am
pregatit Noi osanda rusinoasa.

152. Acelora care cred in Allah si in trimisii Sai si nu fac deosebire

Tntre ei [intre trimisi], acelora le vom darui rasplata cuvenita lor, caci

Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rabim].

153. Oamenii Scripturii*^''' iti cer sa le pogori o Scriptura din cer. Au
cerut doara si de la Moise chiar mai mult de atat, zicand: "Arata-ni-L

noua pe Allah, pe fata!" Atunci i-a palit trasnetul pentru nedreptatea
lor. Dupa aceea, au luat ei Vitelul [de aur, ca idol], cu toate ca le

venisera lor semne vadite. Insa Noi i-am iertat pentru aceasta si 1-am

daruit pe Moise cu dovada limpede.

154. Si am ridicat Noi deasupra lor Muntele Tor'^^', cand am incheiat

legamant cu ei si le-am zis Noi: "Intrati prin poarta, prosternandu-va!".

Si le-am mai zis Noi: "Nu incalcati Sabatul!". Si am luat de la ei

legamant strasnic.

155. [Noi i-am blestemat] din pricina incalcarii legamantului lor si

necredintei lor in revelatiile lui Allah si uciderii de catre ei a profetilor

pe nedrept*^^' si rostirii cuvintelor: "Inimile noastre sunt invelite". In

fapt, Allah le-a pecetluit, pentru necredinta lor, fiindca ei nu cred

decat foarte putin.^oo*

156. Si din pricina necredintei lor<^°^'si a clevetirilor grele pe seama
Mariei(i02),

157. Si din pricina vorbelor lor: "Noi 1-am omorat pe Mesia Isus, fiul

Mariei, trimisul lui Allah!", in vreme ce ei nu 1-au omorat, nici nu 1-au

rastignit pe cruce*^°^', ci a fost facut [cineva] sa semene cu el! Cei
care au avut pareri diferite in privinta lui [Isus], au fost in indoiala [in

legatura cu moartea lui]; ei nu au avut cunostinta sigura despre ea
[moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De buna seama, nu
1-au omorat.

O^l^O
97) Evreii.

98) In Sinai; v. 2:63.

99) Asa cum au fost Zaharia si loan (Yahya).

100) Intr-o alta interpretare: "Ei nu cred, in afara unui numar mic dintre ei".

101) In profetia lui Isus.

102) Au ponegrit-o pe Maria, acuzand-o de preacurvie si de ticalosie, cu min
jni de care omul ramane uluit.

103) Allah PreainaltuI 1-a mantuit pe Trimisul Sau Isus; el nu a fost omorat s

1 a fost rastignit, ci a fost rastignita o alta persoana, iar ei si-au inchipuit numa
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158. Ci Allah 1-a inaltat la El. lar Allah este Puternic si Intelept ['Aziz,

Hakim].

159. Nu va fi nici unul dintre oamenii Cartii care sa nu creada in el,

inaintea mortii sale'^^^^'. lar in Ziua de Apoi, el'i°^' va fi martor
impotriva lor.

160. Si din pricina ticalosiilor celor care s-au iudaizat,*^°^' Noi le-am

oprit o parte dintre bunatatile care le fusesera ingaduite; si din pricina

inchiderii de catre ei a drumului lui Allah pentru multi [dintre oameni];

161. Si din pricina luarii de catre ei a cametei - macar ca le-a fost

oprita<^°'''; si din pricina mancarii de catre ei pe nedrept a averii oame-
nilor. Si le-am pregatit celor necredinciosi dintre ei'^°^' osanda dureroasa.

162. Dar celor temeinici in stiinta dintre ei si dreptcredinciosilor care

cred in ce ti s-a trimis tie si in ceea ce s-a trimis inainte de tine,

precum si acelora care indeplinesc Rugaciunea [As-Salat], platesc

Dania [Az-Zakat] si cred in Allah si in Ziua de Apoi, acestora le vom
darui Noi rasplata nemasurata.

163. Noi ti-am revelat tie dupa cum am revelat si lui Noe si profetilor

de dupa el, precum Le-am revelat si lui Avraam, Ismail, Isaac, lacob si

semintiilor si lui Isus, lov'-^°^' si lui lona*^^'-'', Aaron'-^-^-^' si lui Solomon, si

i-am dat lui David psalmii.

164. Povestile catorva trimisi ti le-am spus Noi mai inainte, iar

povestile altor trimisi nu ti le-am spus, si Allah i-a vorbit intr-adevar lui

Moise

ca acesta este Isus, fiindca Allah a facut sa semene cu el si ei 1-au omorat, crezand

104) At-Tabari spune: "Toti oamenii Cartii vor crede in Isus. fiul Mariei. ca

profet si trimis al lui Allah, atunci cand va cohort din cer, putin inainte de Ziua de

105) Isus.

106) Evreii.

107) In Tora.

108) pintre evrei.

109) In araba 'Aiivub.

110) In araba Yunus.

111) In araba Harun.
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165. [Si a trimis] trimisi - vestitori'^^^) gi prevenitori'^^'^' - pentru ca

oamenii sa nu mai aiba nici un fel de scuza fata de Allah*^^'^', dupa
trimisi. lar Allah este Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim]^'^^^\

166. Allah va fi martor pentru ceea ce ti-a pogorat, caci 1-a pogorat
[Coranul] in deplina cunostinta*^^'^'. Si ingerii vor face marturie. Insa

Allah este indeajuns ca Martor [Sahid].

161 . Aceia care nu cred si inchid drumul lui Allah*^^''', pribegesc

Tntr-o ratacire indepartata.

168. Pe aceia care nu cred si sunt nedrepti, Allah nu-i va ierta

nicidecum, nici nu-i va calauzi pe ei pe un drum,

169. Afara de drumul Gheenei, in care vor salaslui vesnic, caci

aceasta este [lucru] usor pentru Allah.

170. O, voi oameni! Trimisul v-a adus voua Adevarul de la Domnul
vostru, deci credeti si va fi mai bine pentm voi! Si chiar daca tagaduiti

[tot], sunt ale lui Allah cele din ceruri si de pre pamant, iar Allah este

Atoatestiutor [si] Intelept YAlim, Hakim].

O^^O

112) Ai Paradisului.

113) Asupra chinurilor din Infern, pentru necredinciosi.

114)lnZiuade Apoi.

115) Allah i-a trimis pe profeti pentru a transmite oamenilor religia Sa, pentru

a le vesti bunele urmari decurgand din implinirea ei, precum si Paradisul, si pentru

a-i preveni asupra relelor decurgand din randuielile omenesti si asupra pedepsei

de care necredinciosii vor avea parte in Ziua Invierii. Allah a facut din trimisii Sai

martori pentru oamenii care resping Islamul sau il accepta, pentru ca eel care il res-

pinge sa nu aiba justificarea ca n-ar fi cunoscut calea Adevarului pentru a o urma.

116) Marturia lui Allah este Coranul.

117) Religia islamica.
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171. O, voi oameni ai Scripturii!*^^^' Nu exagerati in privinta religiei

voastre*^^^' si nu spuneti despre Allah decat adevarul! Mesia Isus, fiul

Mariei, este trimisul lui Allah, cuvantul Sau'^^O) pg ^^^.^ £| [.^ transmis

Mariei*^^^' si un duh de la El'^^^'. Credeti, asadar, in Allah si in trimisii

Sai. Si nu spuneti "Treil''.'^^^' Opriti-va de la aceasta si va fi mai bine

pentru voi. Allah nu este decat un Dumnezeu Unic. Slava Lui! Sa aiba

El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri si de pre pamant si

Allah este eel mai bun Ocrotitor [Wakil].

172. Mesia nu se va dezice*^^'*' niciodata de ai fi rob lui Allah si nici

ingerii apropiati, iar acela care se dezice de la slujirea Lui si se arata

trufas li va aduna la El laolalta. <125)

173. Cat despre aceia care cred si plinesc fapte bune, acestora le va

acorda rasplata din belsug, pe care o va mai si spori cu harul Sau. Cat

despre cei care sunt semeti si trufasi, acestora le va randui chin

dureros si nu vor afla pentru ei, in afara de Allah, Ocrotitor [si] Ajutor

[Waleyy, JSasir].

O^^O

118) De data aceasta adresarea este facuta crestinilor.

119) Nu exagerati in ceea ce priveste rolul lui Isus si nu pretindeti ca natura lui

ar fi divina!

120) Adica este facut gratie cuvantului Sau "Fie!" si poruncii Sale, fara sa fi

avut un lata.

121) L-a transmis si prin intermediul arhanghelului Gavriil.

122) Asemeni celorlalte duhuri sau suflete create.

123) Doctrina triadei sau trinitatii este respinsa.

124) Intr-atat de arogant incat sa nu se supuna poruncilor Lui.

125) Delegatia crestinilor a venit la Trimisul lui Allafi - Allah sa-l binecuvan-

teze si sa-l miluiasca! - si i-au zis lui: O, Muhammed! De ce il defaimezi pe Sta-

panul nostru!? Iar el i-a intrebat: Si cine este Stapanul vostru? I-au raspuns: isus!

Atunci i-a intrebat: Dar ce spun despre el? I-au zis ei: Spui ca el este robul lui

Allah si trimisul Lui! Si le-a raspuns el: Dar nu este nici o ocara, daca el este robul

lui Allafi! I-au raspuns: Ba da! Atunci a revelat Allah acest verset.
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174. O, voi oameni! V-a venit voua Dovada de la Domnul vostru, caci

Noi am pogorat asupra voastra o lumina limpede.*^^^'

175. Asadar, pe aceia care cred in Allah si cauta ocrotire la El li va

aduce sub indurarea si harul Lui, si-i va calauzi catre El pe un drum
drept.(i27)

176. Ei iti cer sfatul f^^^' Spune-le: "In privinta raposatului eel fara de
ascendenti si descendenti, Allah va sfatuieste: Daca un barbat s-a stins

din viata si nu are nici un copil, dar are o sora, acesteia li va reveni

jumatate din ceea ce a lasat dupa el, iar el o mosteneste [in totalitate],

daca ea nu are nici un copil; daca sunt doua surori'^^^', atunci primesc

ele doua treimi din ceea ce a lasat dupa el; daca sunt frati - barbati si

femei<^3°' - atunci barbatul primeste cat partea a doua femei. Allah va

desluseste pentru ca voi sa nu rataciti, caci Allah este Atoatestiutor
['A/im]".(i3i'

O^g^O

126) Coranul.

127) Islamul.

128) In legatura cu mostenirea defunctuiui fara fii si fara parinti.

129) Daca defunctui are doua surori sau mai multe, ele primesc doua treimi.

130) Mostenitorii.

131) Ultimul verset din aceasta sura vine in continuarea versetului 127 si nu

in continuarea versetului 12 din aceasta sura care dadea raspuns unor situatii ivite

dupa lupta de la Ufiud. ce nu mai puteau fi rezolvate pe baza vechiului drept

cutumiar Coranul repara nedreptatea ce se comitea impotriva unei vaduve cu

copii, care putea sa piarda toata averea in favoarea unor rude foarte indepartate

si sa devina n
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fTl SURAT AL-MA'IDA<i'

(Medinita [112]i 120 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, voi cei care credeti! Tineti-va cu statornicie invoielile! Va este

ingaduit voua [sa mancati carne de] vita, in afara de ceea ce vi s-a

prescris*^'. Nu va este ingaduit vanatul pe timpul Pelerinajului

[i7irQm]!<3' Allah oranduieste ceea ce El voieste.

2. O, voi cei care credeti! Nu pangariti randuielile lui Allah, nici luna

sfanta*'^', nici animalele de jertfa, nici zgarzile, nici pe cei care se

indreapta spre Casa Sfanta,*^' cautand har si multumire la Domnul
lor! Daca ati terminat Pelerinajul'^', atunci puteti vana. Sa nu va

intarate ura impotriva unui neam care v-a impiedicat in drumul spre

Moscheea Sacra sa[-i] atacati. Intrajutorati-va in plinirea faptelor bune
si in evlavie, dar nu va ajutati la pacat si la nedreptate! Si fiti cu frica

de Allah, caci Allah este aspru la pedeapsa!

O^^O

1) In traducere "Sura Mesei intinse sau servite", dupa versetul 112. Este una

din ultimele sure revelate Profetului.

2) Vezi versetul 3 in aceasta sura.

3) Cand sunteti in starea de sacralizare {'ihram) pentru Pelerinajul mare (Hajj)

si Pelerinajul mic ('Umra). nu va este ingaduit sa vanati animate salbatice. De ase-

menea, nu este ingaduit vanatul in incinta locurilor sacre.

4) Nu va este ingaduit razboiul in cele patru luni oprite: Dhu al-Qa'da, Dhu al-

Hijja, Muharram si Rajab. Vezi si 2:217.

5) "Nici animalele de jertfa, nici zgarzile": Nu ucideti animalele pe care

oamenii le-au adus pentru a fi sacrificate in timpul Pelerinajului, nici zgarzile,

adica animalele insemnate prin punerea unor zgarzi la gat pentru ca oamenii sa

le cunoasca. "Nici pe cei care se indreapta spre Casa Sfanta": Nu va este

ingaduit sa luptati impotriva celor care se indreapta spre Mekka pentru Pelerinaj.

"Casa Sfanta": Templul Ka'aba de la Mekka.

6) Daca v-ati desacralizat.
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3. Va sunt oprite mortaciunea, sangele [scurs], carnea de pore,

animalele cele asupra carora a fost pomenit numele altcuiva decat al

lui Allah [la junghierea lor], ce a pierit inabusit, lovit, in urma caderii

sau impuns cu coarnele [de alta vita], ce a fost sfasiat de fiare - doar
daca ati junghiat [aceste vietati inainte de a muri] - ca si vitele

junghiate pe pietrele inaltate [ale idolilor]*^' si cele pe care le impartiti,

prin tragere la sorti, cu sageti'^'. Acestea sunt pentru voi pacat. Aceia
care nu cred sunt astazi deznadajduiti [ca ar mai putea] sa va

Tndeparteze de la religia voastra. Deci, nu va mai temeti de ei, ci

temeti-va de Mine! In ziua aceasta, am desavarsit religia voastra si am
Tmplinit harul Meu asupra voastra si am incuviintat Islamul ca religie

pentru voi!'^' Si daca cineva este silit de foame [sa manance din cele

oprite], fara pornire spre pacat*^*-*', [sa stie ca] Allah este lertator,

Indurator [Gbafur, Rabim].

4. Ei te intreaba ce le este ingaduit [sa manance]. Spune: "Va sunt

Tngaduite voua cele bune si cele pe care le invatati pe animalele si

pasarile de vanatoare [sa vi le prinda], dresandu-le ca pe caini. Inva-

tati-le [sa vaneze] din ceea ce va Tnvatat Allah pe voi. Si mancati din

cele pe care ele le prind pentru voi rostind asupra lor [a animalelor
dresate] numele lui Allah! Si fiti cu frica de Allah, '^i' caci Allah

socoteste degraba!

O^g^O

7) Paganii obisnuiau sa sacrifice animalele pe pietre socotite sacre, pe idoli sau

pe altare. indeosebi in jurul Ka'abei, aducandu-le ofranda.

8) Pe sagetile folosite pentru tragerea la sorti erau inscrise cuvinte ca "Fa!" si

"Nu face!" sau altele de acest fel. Ele erau consultate in anumite probleme prin

tragerea la sorti. Allah a interzis acest obicei.

9) Acest segment al versetului ar fi fost - in opinia celor mai multi comentatori
- versetul care a incfieiat revelatia Profetului Muhammed. H ar fi fost revelat in anul

10 h.. in timpul ultimului sau Pelerinaj la Mekka, cu trei luni inainte de a se savarsi

din viata.

10) Cel care este constrans sa manance ceva din aceste lucruri oprite, din

pricina foamei ucigatoare, fara intentia de a incalca lucrurile interzise de Allafi,

poate manca doar atat cat sa se salveze de la moarte. dar nu mai mult.

11) Sa nu mancati altceva, care nu intruneste conditiile mentionate.
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5. "Astazi va sunt ingaduite voua cele bune'^^'. Mancarea celor carora li

s-a daruit Scriptura va este ingaduita si voua*^^', iar mancarea voastra le

este ingaduita si lor. [Va sunt ingaduite] femeile virtuoase, dreptcre-

dincioase, dar si femeile virtuoase ale acelora carora le-a fost daruita

Scriptura inaintea voastra, '^'^'daca le dati zestrea,'^^' cu contracte de
casatorie, fara sa preacurviti si fara sa le luati de tiitoare". Cel care se

leapada de credinta, faptele lui sunt in desert, iar in Lumea de Apoi se

va afla printre cei pierduti.

6. O, voi cei care credeti! Atunci cand va gatiti pentru Rugaciune [As-

Salat], spalati-va fetele voastre si mainile voastre, pana la coate, tre-

ceti-va mainile voastre ude peste capetele voastre si [spalati-va] picioa-

rele voastre pana la glezne! Daca sunteti spurcati ljunub)'''^'^\ atunci

curatati-va [printr-o imbaiere]! Daca sunteti bolnavi, sau in calatorie,

sau unul dintre voi vine de la locul unde si-a facut nevoile, sau ati atins

muierile si nu gasiti apa, atunci luati voi tarana marunta si curata si

stergeti-va fetele si mainile voastre cu ea!'^^' Allah nu voieste sa va

faca voua greutati, ci doreste sa va curateasca si sa desavarseasca

binefacerea Sa. Poate ca voi veti fi multumitori!

7. Si aduceti-va aminte de harul lui Allah asupra voastra si de
legamantul pe care El 1-a facut cu voi, atunci cand ati zis: "Am auzit si

ne-am supus!"'^^' Si fiti cu frica de Allah, caci Allah este Binestiutor

['A/i'm] al launtrului piepturilor voastre!

12) Din vitele sacrificate si vanat.

13) Doar mancarurile permise de Islam dintre ele.

14) Va sunt ingaduite ca sotii.

15) Vezi 2:236. Prin acest verset se permite musulmanilor sa se casatoreasca

cu femei crestine si iudaice, fara ca ele sa renunte la religia lor, dar, in acest caz.

nici ele nu-i pot mosteni, nici ei nu le pot mosteni, din cauza diferentei de reiigie.

O femeie musulmana nu se poate, insa. casatori cu un nemusulman, intrucat ea st-

ar pierde statutul de musulmana. Dar orice barbat sau femeie, indiferent de rasa

sau reiigie, se poate casatori cu o femeie, respectiv un barbat musulman, daca

accepts Islamul.

16) Stare rezultata dintr-un contact sexual sau o scurgere seminala dupa care

ablutiunea majora (imbaierea generala) este obligatorie atat pentru barbat cat si

pentru femeie.

17) Vezi 4:43.

18) Acceptand Islamul. voi ati fagaduit in fata Profetului sa va supuneti

poruncilor lui Allah.
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8. O, voi cei care credeti! Fiti statornici fata de Allah si martori drepti!

Sa nu va impinga ura impotriva unui neam sa nu fiti drepti! Fiti drepti,

caci aceasta este mai aproape de evlavie! Si fiti cu frica de Allah, caci

Allah este Bine Stiutor [Khabir] a ceea ce faceti voi!

9. Allah le-a fagaduit celor care cred si plinesc fapte bune iertare si

rasplata nemasurata.

10. Cat despre cei care nu cred si tin de minciuna semnele Noastre,

aceia vor fi locuitori ai ladului.

11. O, voi cei care credeti! Aduceti-va aminte de binefacerile lui Allah

asupra voastra! In ziua cand unii oameni au voit sa intinda mainile lor

spre voi [pentru a va ataca]*^^'. El a oprit mainile lor de la voi. Fiti cu

frica de Allah! In Allah trebuie sa se increada dreptcredinciosii*^'^'!

12. Allah a incheiat un legamant'^i) cu fiii lui Israel. Noi am trimis

dintre doisprezece alesi. Si Allah a zis: "Eu voi fi cu voi, daca veti

Tmplini Rugaciunea [As-Salat], veti achita Dania [Az-Zakat], veti crede

in trimisii Mei si li veti ajuta si veti da lui Allah un bun imprumut*^^)

Atunci eu voi sterge faptele voastre rele si va voi duce sa intrati in

Gradini pe sub care curg rauri*^^'. Acela dintre voi care se va intoarce

la necredinta, dupa aceasta, rataceste de la drumul eel drept".

19) Cand tribul Qurays a trimis la Al-Hudaybiyya, o vale situata cam la o posta

de Mekka, cincizeci de barbati inarmati pentru a asedia tabara musulmanilor si

pentru a-i ucide in mod miselesc pe cei pe care li vor putea prinde, si cand musul-

manii i-au facut pe toti captivi. In urma confruntarii care a avut loc aici in anul

628. s-a incheiat un tratat intre Muhammed si mekkani. prin care acestia din

urma se angajau ca in anul urmator sa paraseasca orasul vreme de trei zile pentru

a permite tinerei comunitati islamice, in frunte cu Profetul, sa faca Pelerinajul la

locurile sfinte din acest oras.

20) Allah porunceste musulmanilor sa porneasca de la motivatii, dar H le mai
porunceste si sa se bizuie pe ajutorul lui Allah si pe spriijinul Lui pentru a-i calauzi

catre gasirea celor mai bune mijioace in scopul obtinerii rezultatelor dorite. Profetul

- Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - spune ca daca voi v-ati bizui cu

adevarat pe Allah, H v-ar blagoslovi intocmai cum blagosloveste pasarile care vin

flamande si pleaca cu gusa plina.

21) Legamantul de a accepta unicitatea lui Allah, care are drept corolar

ascultarea si supunerea fata de Allah si de trimisii Sai.

22) Facand acte de milostenie.

23) Rauri de apa, lapte. vin si miere.



5 • SURAT AL-MA'IDA

13. Apoi, din cauza incalcarii legamantului lor, i-am blestemat Noi si

le-am impietrit inimile, caci ei au rastalmacit cuvintele'^'^' si au uitat o

parte din ceea ce li s-a reamintit.*^^' Tu nu vei Tnceta sa descoperi

inselatoria lor, afara de un mic numar dintre eij^^) D^r iarta-i pe ei si

nu-i baga in seama! Allah li iubeste pe cei care fac bine.

14. Si am incheiat Noi legamant*^^' cu aceia care au zis: "Noi suntem
crestini", dar au uitat ei o parte din ceea ce li s-a reamintit*^^'. Deci,

am starnit Noi ura si vrajba intre ei pana la Ziua Invierii. Atunci le va

vesti Allah ceea ce au facut ei.

15. O, oameni ai Scripturii!'^?) A venit la voi Trimisul'^O) Nostru ca sa

va arate multe lucruri din cele pe care voi le-ati ascuns din Scriptura,

trecand peste multe alt
'

"

"

limpede(32) de la Allah,

16. Prin ea Allah ii calauzeste pe caile pacii si mantuirii pe aceia care

cauta multumirea Lui. Si El li scoate din intunericuri la lumina,*'^'^' prin

gratia Sa, si ii calauzeste pe un drum drept.*'^'^'

17. Necredinciosi'2^' sunt aceia care zic: "Dumnezeu este Mesia, fiul

Mariei". Spune: "Cine L-ar putea impiedica pe Allah, daca ar voi sa-1

faca sa piara pe Mesia, fiul Mariei, ca si pe mama lui si pe toti care

se afla pe pamant? Ale lui Allah sunt imparatia cerurilor si a

pamantului, precum si ceea ce se afla intre ele. El creeaza ce El

voieste. Si Allah este cu putere peste toate! [Qadir]"

O^^O
24) Au schimbat sensurile cuvintelor lui Allah din Tora.

25) In Tora.

26) Adica cei care au primit Islamul.

27) Legamantul de a accepta unicitatea lui Allah.

28) In Evanghelie.

29) Evrei si crestini.

30) Muhammed.
31) Islamul sau ProfetuI Muhammed.
32) Coranul.

33) Din intunericul necredintei la lumina credintei.

34) Religia islamica.

35) Pentru ca ei il defaimeaza pe Creator, atunci cand il infatis(

fiinta umana neputincioasa si cu puteri limitate.
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18. Si zis-au iudeii si crestinii: "Noi suntem fiii lui AUah'^'^' si cei dragi

Lui". Spune: "Si de ce va osandeste pentru pacatele voastre?" Nu, ci

voi sunteti fapturi omenesti dintre acelea pe care El le-a creat. El il

iarta pe eel pe care El voieste si il chinuieste pe eel pe care El voieste.

Ale lui Allah sunt imparatia cerurilor si a pamantului, precum si ceea

ce se afla intre ele si la El este intoarcerea.

19. O, oameni ai Scripturii!''^'' Trimisul nostru [Muhammed] a venit la

voi ca sa va arate voua [randuielile], la o vreme dupa [ceilalti] trimisi,

pentru ca voi sa nu ziceti: "Nu ne-a venit noua nici un vestitor si nici un
prevenitor". Acum v-a venit voua vestitor si prevenitor. Si Allah este cu

putere peste toate.

20. [Aduceti-va voi aminte] cand Moise i-a zis neamului sau: "O, popor
al meu! Aduceti-va aminte de harul lui Allah asupra voastra, caci El a

facut dintre voi profeti si v-a facut pe voi suverani.*^^' El v-a dat voua
ceea ce nu a dat nici uneia dintre lumile [de atunci]!

21. O, popor al meu! Intrati in pamantul sfant, pe care Allah vi 1-a

harazit si nu dati inapoi, [refuzand lupta], caci veti fi cei care pierd!".

22. Au zis ei: "O, Moise, acolo este un neam de oameni puternici.

Noi nu vom intra in el pana ce ei nu vor iesi din el. Daca vor iesi ei,

atunci vom intra noi".

23. Au zis doi barbati dintre cei care se temeau de Allah si care

fusesera coplesiti de harul Lui: "Intrati peste ei pe poarta si, daca veti

trece de ea, veti fi invingatori! Incredeti-va in Allah, daca sunteti

credinciosi!"

24. Ei au raspuns: "O, Moise, noi nu vom intra in nici un caz, cata

vreme ei sunt acolo! Du-te tu si Domnul tau si luptati! Noi vom sedea
aici!"

25. El a zis: "Doamne! Eu nu am putere decat asupra mea si a

fratelui meu, deci desparte-ne pe noi de acest neam de nelegiuiti!"

26. Allah i-a raspuns: "[Jara] asta le va fi oprita vreme de patruzeci

de ani, in care vor rataci prin lume. Nu-ti face griji pentru neamul
acesta de nelegiuiti!"

O^i^O
36) Ca pozitie si ca demnitate.

37) ludei si crestini.

38) V-a facut liberi. dupa ce ati fost in robie la Faraon.
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27. Istoriseste-le lor povestea celor doi fii ai lui Adam, asa cum a fost

ea cu adevarat'^^'! Cand au adus ei ofranda, cea adusa de unul dintre

ei a fost primita, iar cea adusa de celalalt nu a fost primita. Si a zis

[acesta din urma]: "Voi sa te omor!". I-a raspuns [primul]: "Dara Allah

primeste jertfa numai de la cei cucernici!

28. De vei intinde tu mana spre mine ca sa ma omori, eu nu voi

intinde mana spre tine ca sa te omor, caci eu am frica de Allah,

Stapanul lumilor.

29. Eu voiesc sa porti pacatul meu impreuna cu pacatul tau si sa

ajungi printre oaspetii Focului, caci aceasta este rasplata celor

nelegiuiti!".

30. Insa sufletul sau i-a inlesnit calea sa-1 omoare pe fratele lui si 1-a

omorat, intrand astfel in randul celor pierduti.

31. Si a trimis Allah apoi un corb, ca sa scurme pamantul, pentru a-i

arata cum sa ingroape cadavrul fratelui sau. Atunci el a zis: "Vai de
mine! Oare sunt eu mai neputincios decat acest corb si nu sunt in stare

sa ingrop cadavrul fratelui meu?" Si a ajuns el astfel sa se caiasca''^°'.

32. De aceea am prescris Noi pentru fiii lui Israel ca eel care ucide un
suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o alta stricaciune pe
pamant, este ca si cand i-ar ucide pe toti oamenii, iar eel care lasa in

viata un suflet este ca si cum i-ar lasa in viata pe toti oamenii. <'^^'

Trimisii Nostri au venit la ei''^^' cu semne Tnvederate si totusi lata ca

multi dintre ei savarsesc silnicii pe pamant si dupa aceasta [venirea

trimisilor]

.

33. lara rasplata acelora care lupta impotriva lui Allah si a Trimisului

Sau si cauta sa semene pe pamant stricaciune''^^' este ca ei vor muri

omorati sau rastigniti pe cruce sau li se vor taia mainile si picioarele

crucis sau vor fi alungati din tara.''^'^' Aceasta va fi pentru ei rusine in

lumea de acum, iar in Lumea de Apoi vor avea ei parte de chin

mare, (45)

39) Cain si Abel {Qabil si Habi).

40) Pentru ca nu a stiut cum sa-1 ingroape.

41) Cel care ar putea ucide, dar nu o face.

42) La fiii lui Israel.

43) Se opun Lor si se revolta impotriva poruncilor Lor.

44) Expulzati sau intemnitati. dupa unii comentatori.

45) Pedepsele Infernului.
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34. Afara de aceia care se caiesc inainte de a-i prinde. Si sa stiti ca

Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

35. O, voi cei care credeti! Fiti cu frica de Allah, cautati calea''*^'

pentru a va apropia de El si luptati pe calea Lui. Poate ca voi o sa

izbanditi!

36. Cat despre cei care nu cred, de-ar avea ei tot ce se afla pe
pamant si inca o data pe atat, pentru a se rascumpara cu aceasta de
osanda din Ziua Invierii, tot nu li se va primi lor. Si vor avea ei parte de
chin dureros.

37. Ei ar voi sa iasa din Foe, dar nu vor iesi din el, caci chinul lor va fi

vesnic.

38. Cat despre hot si hoata, taiati-le lor mainile,''^'' ca rasplata

pentru ceea ce au dobandit [prin furt] si ca pedeapsa de la Allah, f*^^'

caci Allah este Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

39. Dar pe acela care se caieste in urma faradelegilor lui si se

Tndreapta, Allah il va ierta, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur,

Rahim].

40. Nu stii tu ca a lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului? El

osandeste pe cine voieste si iarta pe cine voieste El, caci Allah este cu

putere peste toate.

41. O, Trimisule! Sa nu te intristeze cei care se grabesc spre

necredinta, dintre aceia care zic cu gurile lor: "Noi credem!", fara ca

inimile lor sa creada,*'^^' si nici dintre aceia care s-au iudaizat*™' si care

asculta numai de minciuna si care asculta de un alt neam, ce nu au
venit niciodata la tine*^^' si care rastalmacesc cuvintele*^^' dupa ce ele

au fost bine randuite. Ei spun: "De vi s-a dat acest lucru'^'^', luati-1, iar

de nu vi s-a dat, fiti prevazatori [si feriti-va de el]!" Insa pentru acela pe
care Allah voieste sa-1 ispiteasca'^'*', tu nu-1 vei putea apara. Aceia ale

caror inimi Allah nu a voit sa le curateasca, vor avea parte, in aceasta

lume, de rusine, iar in Lumea de Apoi, de chin nemasurat.

46) Aceasta fiind evlavia si faptele bune.

47) De la incheietura pumnuiui.

48) Pedeapsa pentru furt, fiind fiotarata de Allah, nu poate fi anulata prin ier-

tarea data de victima furtului.

49) Acestia sunt ipocritii.

50) Acestia sunt evreii din tribul Quraydfia, din Medina.

51) Probabil evreii din Kfiaybar, conform unor interpretari.
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42. Ei asculta numai de minciuna si sunt lacomi dupa tot ceea ce este

oprit. Daca vor veni la tine,*^^' atunci ori judeca intre ei'^^' ori

indeparteaza-te de ei! Daca te vei indeparta de ei, nu-ti vor putea
face ei un rau, iar de vei judeca intre ei, atunci judeca dupa dreptate,

caci Allah li iubeste pe cei drepti!

43. Dar cum Tti vor cere ei sa le fii judecator, caci ei au Tora, in care

se afla judecata lui Allah? Iar dupa aceea vor intoarce ei spatele.

Acestia nu sunt nicidecum credinciosij^'''

44. Noi am pogorat Tora, in care este calauzire dreapta si lumina.

Dupa ea judeca profetii*^^' cei supusi vointei lui Allah, rabinii si

invatatii, pentru cei care s-au iudaizat, caci lor li s-a incredintat spre

pastrare Scriptura lui Allah si ei sunt martori pentru ea*^^'. Ci nu va

temeti de oameni, ci temeti-va de Mine. Si nu vindeti Semnele Mele
pentru un pret de nimic. Iar aceia care nu judeca dupa ceea ce a

pogorat Allah, aceia sunt necredinciosi.

45. Si Noi am prescris, pentru ei, in ea: suflet pentru suflet'*^*^', ochi

pentru ochi, nas pentru nas, ureche pentru ureche, dinte pentru dinte

si ranile dupa legea talionului.'^^' Daca, insa, cineva renunta la

aceasta in semn de milostenie,<^2)ga yg fj ispasire pentru el. Iar aceia

care nu judeca dupa ceea ce a pogorat Allah, aceia sunt nelegiuiti.

46. Si 1-am trimis Noi, dupa ei, pe Isus, fiul Mariei, intarind [Tora]

care se afla dinaintea lui si i-am dat lui Evanghelia, in care este

calauzire si lumina, intarind Tora care se afla dinaintea lui, si drept

calauzire si indemnare pentru cei cucernici.

52) Modifica prescriptiile din Tora.

53) Evreii voiau ca sentinta lui Allah in ceea ce priveste adulteml sa fie

flagelarea si nu lapidarea. De aceea ei au refuzat lapidarea pronuntata de Profetul

Muhammed, desi o astfel de pedeapsa este prescrisa si in Tora.

54) Lasandu-1 sau impingandu-1 la ratacire.

55) Evreii.

55) Da-le lor sentinta prescrisa de Allah in Tora.

57) In Tora, asa cum pretind.

58) Dintre fiii lui Israel.

59) Raspunzatori de aplicarea corecta a prescriptiilor Torei, aparand-o de orice

rastalmacire.

60) Ucigasul va fi ucis.

61) Pentru legea talionului vezi si 2:178.

62) Iertandu-1 pe vinovat.
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47. Deci sa judece neamul Evangheliei dupa ceea ce Allah a trimis in

ea! lar aceia care nu judeca dupa ceea ce a pogorat Allah, aceia sunt

netrebnici.

48. lar tie, [Muhammed], ti-am trimis Cartea cu Adevarul, intarind

Scriptura de dinaintea ei si intrecand-o pe ea'^^'. Deci fa judecata intre

ei dupa ceea ce ti-a trimis Allah si nu urma poftele lor,

[Tndepartandu-te] de la Adevarul ce ti-a venit! Fiecaruia dintre voi Noi
i-am dat o lege si o randuiala. Daca ar fi voit Allah, v-ar fi facut o

singura comunitate, dar El voieste sa va incerce in ceea ce v-a dat.

Deci intreceti-va in plinirea de fapte bune, caci la Allah este

Tntoarcerea voastra, a tuturor, si El va va instiinta despre cele asupra

carora ati avut pareri deosebite!

49. Asadar, fa judecata intre ei dupa ceea ce ti-a trimis Allah si nu
urma poftele lor si fii cu bagare de seama, sa nu te ispiteasca pentru

a te indeparta de ceva din ceea ce ti-a trimis Allah! lar daca ei intorc

spatele, [refuzand hotararea revelata], atunci sa stii ca Allah voieste

sa-i pedepseasca pentru o parte din pacatele lor. Si multi dintre

oameni sunt nelegiuiti!

50. Si, oare, voiesc ei judecata din vremea paganiei?*^'*' Dar cine,

oare, ar putea fi mai bun judecator decat Allah, pentru un neam care

se crede statornic?

51. O, voi cei care credeti! Nu-i luati pe iudei si pe crestini ca aliati!

Ei sunt aliati unii cu altii. Aceia dintre voi care vi-i faceti aliati sunteti

ca si cum ati face parte dintre ei. Allah nu calauzeste pe calea cea

buna un neam de oameni nelegiuiti.

52. Tu Ti vei vedea pe cei cu boala*'^^' in inimi, grabindu-se spre ei**^*^'

si zicand: "Ne e teama ca o nenorocire se va abate asupra noastra".*^^'

Dar s-ar putea ca Allah sa aduca biruinta sau o alta oranduiala de la

El si atunci se vor cai ei pentru ce au tinut ascuns in sufletele lor.

o^g^o
63) Arbitru si garant pentru scripturile anterioare. Ceea ce corespunde din ele

cu prescriptiile Coranului este adevarat, iar ceea ce nu se potriveste cu aceste pre-

scriptii este fals. Coranul se afla deasupra tuturor. el fiind eel mai deplin,

cuprinzator si maret.

64) Perioada anterioara aparitiei Islamului, cunoscuta sub numele de Al-Ja-

hilii;\;a.

65) Adica ipocrizie si indoiala.
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53. lar cei credinciosi vor zice atunci: "Acestia sunt cei care s-au legat

de Allah prin juraminte sfinte ca vor fi alaturi de voi?"'^^' lata ca

faptele lor sunt desarte, iar ei au devenit pierduti!

54. O, voi cei care credeti! Acela dintre voi care se leapada de religia

sa [sa stie ca] Allah va aduce [in locul lui] un neam [de oameni] pe
care-i iubeste si care-L iubesc pe El, blanzi fata de dreptcredinciosi si

aspri cu necredinciosii, care vor lupta pe calea lui Allah si nu se vor

teme de clevetirea clevetitorilor. Acesta este harul lui Allah, pe care-1

daruieste cui voieste El, caci Allah este Cei cu Har Nemarginit [si]

Atoatestiutor [Wasi', 'Alim].

55. Ci aliatii vostri sunt numai Allah, Trimisul Lui si cei care cred, cei

care plinesc Rugaciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] si se

inclina adanc [inaintea lui Allah].

56. lar cei care-i iau drept aliati pe Allah, pe Trimisul Lui si pe cei

care cred [vor izbandi, caci aceasta este] tabara lui Allah care va fi

biruitoare!

57. O, voi cei care credeti! Nu-i luati ca aliati pe aceia care au luat

religia voastra in deradere si in bataie de joe, fie dintre cei carora le-a

fost trimisa Cartea inaintea voastra, fie dintre necredinciosi, si fiti cu

frica de Allah, daca sunteti credinciosi!

58. lar cand voi chemati la Rugaciune [As-Salat], ei o iau in ras si in

bataie de joe, si aceasta pentru ca ei sunt un neam care nu pricepe.

59. Spune: "O, voi oameni ai Scripturii! Ne urati voi pe noi pentru

altceva decat pentm ca noi credem in Allah si in ceea ce ne-a fost trimis

noua si in ceea ce a trimis mai inainte?**^^' Dar cei mai multi dintre voi

sunteti nelegiuiti!".

60. Spune: "Sa va vestesc eu despre ceva si mai rau decat aceasta, ca

rasplata de la Allah?*''-'' Aceia pe care i-a blestemat Allah si pe care s-a

maniat si i-a prefacut pe unii dintre ei in maimute si in porci, ca si cei

care 1-au adorat pe Taghut''''^', aceia au un loc si mai rau si sunt mai
departe de calea cea dreapta!".

o^g^o
56) Cautand prietenia lor.

67) Si vom avea nevoie de ei.

68) Impotriva dreptcredinciosilor.

69) Adica Tora si Evanghelia, al caror rol este recunoscut in mesajul lui

Muhammed.
70) Aici se adreseaza exclusiv iudeilor.
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61. Si daca ei vin la voi va spun: "Credem!".*^^' Insa ei intra cu necre-

dinta si ies cu ea, iar Allah stie prea bine ce ascund ei.

62. li vei vedea pre multi dintre ei cum se grabesc spre pacat, spre

nelegiuire si spre mancarea celor oprite. Si cat de mare este raul pe
care ei Tl fac!

63. Oare rabinii si invatatii lor nu-i opresc de la rostirea vorbelor

pacatoase si de la mancarea celor oprite? Ce mare rau savarsesc!

64. Si zic iudeii: "Mana lui Allah este inchisa!"*''^), Tnsa mainile lor sunt

inchise si blestemati au fost pentru ceea ce au spus. Dimpotriva,

mainile Lui sunt larg deschise si El daruieste dupa cum voieste. Insa

ceea ce ti s-a trimis de la Domnul tau li va face sa sporeasca si mai
mult in faradelege si necredinta. Noi am aruncat intre ei vrajmasie si

ura pana in Ziua Invierii. Ori de cate ori vor aprinde ei focul razboiului,

Allah il va stinge. Ei cauta sa semene pe pamant stricaciune, insa

Allah nu-i iubeste pe cei care seamana stricaciune.

65. De-ar crede oamenii Scripturii'^'*' si de-ar fi cu frica [de Allah],

le-ar ierta faptele lor rele si i-ar duce in Gradinile pline de tihna si

placere[An-NQ'im].(75)

66. Daca ei ar implini Tora si Evanghelia si ceea ce li s-a pogorat de
la Domnul lor*'''^', atunci ar manca ei din cele care se afla deasupra lor

si din cele care se afla sub picioarele lor'^^'. Printre ei se afla un grup
care purcede pe o cale de mijloc, insa multi dintre ei savarsesc numai
rautati.

O^^O
71) Vezi 2:256.

72) Cuvantul "a crede" inseamna a avea incredere in ceea ce a spus ProfetuI

Muhammed. "Dreptcredinciosul" este eel care crede in unicitatea lui Allah, in pro-

fetia lui Muhammed, in existenta ingerilor si in mesajele tuturor profetilor anteriori

lui Muhammed, in scripturile care le-au fost revelate. in Ziua de Apoi si in ceea ce

a fost predestinat. "Dreptcredinciosul inseamna un grad de eviavie superior

musulmanului; uneori se foloseste cu sensul de "religie islamica".

73) In sensul ca El nu ar fi generos.

74) Adica iudeii si crestinii.

75) Unul din numele Paradisului.

76) Coranul

77) Ei se vor bucura de ploaia cerului si de bogatia pamantului.
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67. O, Trimisule! Vesteste ceea ce ti-a fost trimis de la Domnul tau!

Daca nu o faci, inseamna ca nu ai transmis mesajul Lui. Insa Allah te

ocroteste de oameni si Allah nu calauzeste neamul de necredinciosi.

68. Spune: "O, oameni ai Cartii! Voi nu va sprijiniti pe nimic*''^', pana
ce nu veti implini Tora si Evanghelia si ceea ce vi s-a trimis de catre

Domnul vostru!"'^^' Cele ce ti le-a trimis Domnul tau vor face sa

sporeasca faradelegea si necredinta multora dintre ei, dar sa nu fii

mahnit pentru cei necredinciosi<^°'!

69. Cei care au crezut, cei care s-au iudaizat, Sabeenii si crestinii,

aceia dintre ei care vor crede in Allah si in Ziua de Apoi si vor savarsi

fapte bune, nu au a se teme si nici nu se vor intrista.

70. Noi am incheiat legamant cu fiii lui Israel'^^' si am trimis la ei

profeti. Dar de fiecare data cand vine la ei un trimis cu ceea ce nu
era placut pentru sufletele lor, parte din ei i-au invinuit ca mintesc,

parte din ei i-au omorat.

71. Au socotit ca nu va fi pedeapsa impotriva lor'^^) gi au ramas ei

orbi si surzi. Apoi, Allah a primit cainta lor. Apoi, din nou, ramasera
multi dintre ei orbi si surzi. Insa Allah este Cei care Vede Bine [Basir]

ceea ce fac ei.

72. Necredinciosi sunt aceia care spun: "Dumnezeu e Mesia, fiul

Mariei!" Doar a zis Mesia: "O, fii ai lui Israel, adorati-L pe Allah,

Domnul meu si Domnul vostru!" Pe eel care asaza langa Allah pe
altcineva, Allah il va opri de la Rai, iar adapostul lui va fi Focul si cei

nelegiuiti nu vor afla ajutor'^^'.

78) Nu aveti nici o religie.

79) Adica si Coranul.

80) Ibn' Abbas a spus: Un grup de iudei au venit la Profet - Allah sa-l bine-

cuvanteze si sa-l miluiasca! - si au zis: "Nu recunosti ca Tora este un adevar venit

de la Allah?" Iar el le-a raspuns: "Ba da!" Atunci ei au zis: "Noi credem in ea si

in nimic altceva, afara de ea!" Allah a revelat atunci acest verset.

8 1) In legatura cu credinta in Allah si In trimisii Sai.

82) Pentru uciderea profetilor si pentru socotirea lor ca mincinosi.

83) Asocierea altor zeitati la Allah este considerate cea mai mare nelegiuire

si eel mai mare pacat in Islam.
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73. Necredinciosi sunt si aceia care spun: "Dumnezeu este treimea din

trei"(8'i), caci nu exista alta divinitate in afara de [Allah] eel Unic si de

nu vor inceta sa vorbeasca astfel, Ti va atinge si pe cei necredinciosi

dintre ei chin dureros.

74. Si, oare, nu vin ei sa se caiasca la Allah si sa-i ceara Lui iertare?

Allah doara este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

75. Mesia, fiul Mariei, nu este decat un trimis, asemenea trimisilor

de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevarata.

Amandoi mancau bucate [de randj*^^'. Priveste ce semne invederate le

trimitem Noi si apoi priveste cum sunt ei indepartati [de la ele]'^^'!

76. Spune: "Voiti voi sa adorati in locul lui Allah pe altcineva care nu
va aduce nici stricaciune, nici folos'^'''? Doara Allah este Cel care Aude
Totul, Atoatestiutor [As-Sami', AI-'Alim\'.

77. Spune: "O, voi oameni ai Scripturii!*^^' Nu treceti in credinta

voastra peste adevar si nu urmati poftele unor oameni care sunt

rataciti, de mai inainte'^^', si care i-au dus intru ratacire pre multi si

s-au abatut de la calea cea dreapta!"

78. Blestemati au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut,

prin ce au spus David si Isus, fiul Mariei, si asta pentru ca s-au

razvratit si au calcat poruncile,

79. Nu s-au oprit unii pe altii de la faradelegile pe care le-au savarsit.

- Si ce fapte rele au savarsit! -

80. [Si pentru ca] Ti vezi pe multi dintre ei'^°' facand alianta cu cei

care nu cred! Vai de cele pe care sufletele lor le trimit inainte!'^^'

Allah se manie pe ei si in chinuri vor ramane ei vesnic!

84) In triada "Tatal, Fiul si Sfantul Duh".

85) Ei aveau nevoie de ele pentru ca erau oameni, iar aceia care are nevoie

de altceva din afara lui, nu poate fi un Dumnezeu.
86) De data aceasta nu se mai refera la Mesia si la Maria, ci la crestini in

general.

87) Cu referire la Isus Christos.

88) Aici se adreseaza crestinilor si iudeilor.

89) Este vorba de capeteniile evreilor si crestinilor de dinainte de profetia lui

Muhammed.
90) Adica dintre "oamenii Cartii".

91) Vai de pacatele pe care omul le trimite inaintea lui, pentru Viata de Apoi,

inca acum cand el se afla in aceasta lume!
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81. Daca ar crede in AUah*^^', in Profet'^'^' si in ceea ce i s-a trimis

lui*^'^', nu si i-ar face aliati. Insa multi dintre ei sunt nelegiuiti!

82. Vei gasi ca iudeii si cei care [li] fac asociati [lui Allah] sunt cei mai
indarjiti in dusmania lor fata de cei care cred*^^', dupa cum vei gasi ca

cei mai prietenosi fata de cei ce cred sunt aceia care spun: "Noi
suntem crestini" . Si asta pentm ca printre ei se afla preoti si calugari si

pentru ca ei nu se falesc.

83. De vor auzi ce i s-a dezvaluit Trimisului*^^', vei vedea ochii lor cum
se umplu de lacrimi la aflarea Adevarului si vor zice ei: "Doamne, noi

credem!'^^' Scrie-ne pe noi impreuna cu cei care depun marturie [in

legatura cu adevarul Coranuluij!

84. Si de ce sa nu credem in Allah si in Adevarul care ne-a venit? Si

de ce sa nu dorim sa ne faca Domnul nostru sa intram [in Rai]

impreuna cu cei cucernici?".

85. lar Allah i-a rasplatit pentru ceea ce au spus cu Gradini pe sub

care curg rauri si in care vor salaslui vesnic, caci aceasta este rasplata

celor care fac bine.

86. Cat despre cei care nu cred si tin de mincinoase versetele

noastre, aceia vor fi oaspetii ladului.

87. O, voi cei care credeti! Nu opriti bunatatile pe care Allah vi le-a

ingaduit si nu calcati [poruncile], caci Allah nu-i iubeste pe cei ce

incalca [poruncile]'^^'!

88. Mancati din ceea ce Allah v-a daruit, ca fiind ingaduit si bun, si fiti

cu frica de Allah, in care voi credeti!

O^^^O
92) Este vorba de evrei.

93) Este vorba de Moise.

94) Tora.

95) Musulmanii.

96) De vor auzi ei Coranui.

97) In Tine, in Trimisul Tau si in ceea ce ai trimis.

98) Cei care opreste bunatatile pe care le-a ingaduit Allah incalca religia lui

Allah si Legea Sa, caci este la fel ca aceia care nu crede in ea, integral sau

partial, iar dreptcredinciosul este dator sa respecte poruncile lui Allah, fara sa

adauge si fara sa omita nimic.
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89. Allah nu va va mustra pentru juramintele voastre rostite la

intamplare, insa va va mustra pentru juramintele prin care v-ati legat

cu buna stiinta. Ispasirea pentru ele va fi hranirea a zece sarmani cu

ceea ce li hraniti in mod obisnuit pe cei din familia voastra, sau

Tmbracarea lor, sau slobozirea unui rob. Cel ce nu gaseste [mijloacele

pentru aceasta] trebuie sa tina post vreme de trei zile. Aceasta este

ispasirea pentru juramintele voastre, daca le-ati facut'^^'. Si paziti-va

juramintele! *-^'^°' Astfel va limpezeste Allah versetele Lui. Poate ca veti

fi multumitori!

90. O, voi cei care credeti! Vinul,<^°^' jocul de noroc, pietrele ridicate

[idolii] si sagetile [pentru prezicere] sunt numai murdarii din lucratura

lui Seitan. Deci feriti-va de ele ca sa izbanditi!

91. Doara Seitan doreste sa semene intre voi dusmanie si ura, prin

vin si prin jocul de noroc, si sa va abata de la pomenirea lui Allah si

de la Rugaciune [As-Salat]. Oare nu va veti opri voi [de la acestea]?*^'-'^'

92. Asadar, fiti cu supunere fata de Allah, fiti cu supunere fata de
Trimisul [Lui] si feriti-va'^°^*! lar daca va veti abate, sa stiti ca Trimisului

Nostru nu-i ramane decat transmiterea [mesajului] limpede!

99) Si apoi le-ati incalcat.

100) Nu le incalcati decat daca au fost facute impotriva binelui si adevarului.

iar daca au fost facute astfel, atunci retractati-le si ispasiti-va juramintele voastre.

101) Vinul - si prin analogie - orice bautura spirtoasa cu efect asemanator.

102) Cand a fost revelat acest verset si a cfiemat crainicul Profetului - Allah

sal binecuvanteze si sa-l miluiasca! - pentru a-1 transmite oamenilor, Omar (Omar
ben al-Khattab - eel de-al doilea dintre cei patru califi drepti, unul dintre

companionii Profetului) a zis: "Ne-am oprit! Ne-am oprit!" Si cand a fost transmis

lui Abu 'Ubayda ben al-Jarrah, Sufiayl ben al-Bayda, Abu Talha, Abu Dujjana si

Mu'adh ibn Jabal (companioni ai Profetului, participanti la luptele din timpul vietii

lui si la campaniile de cuceriri din anii urmatori), care tocmai beau vin, acestia au

strigat la paharnicul lor: "Varsa vinul!" si au spart vasele in care se afia licoarea.

Unii dintre ei golisera cupele pe jumatate, iar altii tocmai dusesera cupele la buze,

dar le-au indepartat imediat si au aruncat ce aveau in gura si au varsat paharele,

zicand: "Ne-am oprit, Doamne! Ne-am oprit!". Unii dintre ei s-au spalat, altii s-au

irnbaiat, iar Profetul - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l n)iluiasca! - le-a poruncit sa

stranga vinul intr-un anumit loc si, cand 1-au strans, a iesit la ei si 1-a varsat pe tot.

H insusi a sfaramat vasele in care fusese adus.

103) De mania si pedeapsa lui Allah, daca nu va supuneti Lui.
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93. Nu este un pacat pentru aceia care cred si implinesc fapte bune,

daca au gustat [din vin, inainte de oprirea lui], daca apoi au fost cu

frica [de Allah], au crezut si au savarsit fapte bune, apoi au fost cu

frica si au crezut, apoi au fost cu frica si au facut si mai bine, caci

Allah li iubeste pe cei care fac bine.

94. O, voi cei care credeti! Allah va ispiteste cu un vanat'^°'^', pe care

il puteti prinde cu mainile voastre sau cu lancile voastre, pentru ca sa

stie Allah cine se feme de El cand [omul nu] este vazut [de altcineva].

Insa eel care calca randuiala [aceasta] dupa aceea, acela va avea parte

de chin dureros*^^^'.

95. O, voi cei care credeti! Nu ucideti vanatul cand sunteti in stare de

sacralizare [(7irQm]!'^°^' lar acela care omoara Tntr-adins este pedepsit

sa dea din vite atata cat a omorat, dupa ce vor judeca fapta lui doi

[barbati] drepti dintre voi, ca jertfa menita sa ajunga [saracilor] la Al-

Ka'aba, sau sa ispaseasca, hranind cativa sarmani'^'^", sau in loc de

aceasta sa posteasca, pentru ca sa guste urmarile faptei sale. Allah

iarta ceea ce a trecut, dar pe eel care se va intoarce [la greseala] Allah

il va pedepsi cu asprime, caci Allah este Puternic ['Aziz] si detinator al

puterii de a pedepsi.

96. Vanatul pe mare<i°^' va este ingaduit, iar mancarea lui este

pentru voi, ca si pentru calatori, merinda*^'-'^'. Va este oprit vanatul pe
uscat, cat timp sunteti in stare de sacralizare [ihram]. Si fiti cu frica de

Allah, caci la El va veti aduna!

104) Este vorba de Pelerinajul mic ('Umra), implinit in anul 628 de comuni-
tatea musulmana, condusa de Muhammed, la Al-Hudaybiyya, localitate situata la

limita locului sacru de la Mekka.
105) Allah le-a trimis musulmanilor, in momentui cand ei erau in starea de

sacralizare la Al-Hudaybiyya, vanat constand din turme de animale si stoluri de
pasari, ce s-au amestecat cu ei. pentru a incerca credinta lor si legamantul lor de
a nu vana In timpul sacralizarii.

106) Adica atunci cand sunteti in starea de sacralizare {ihram) in timpul

Hajjului sau a ritualului 'Umra.

107) Cu alimente de o valoare similara cu valoarea rascumpararii pentru
vanat, adaugand in plus un mudd (unitate de masura pentru lichide si pentru
cereale).

108) Pescuitul.

109) Acest verset lasa sa se inteleaga ca veneau pelerini la Mekka si inainte

de Islam, inclusiv pe mare.
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97. Allah a facut Al-Ka'aba, Casa Sfanta, spre folosul oamenilor,

precum si luna sfanta, jertfa si zgarzile<^^°'. Aceasta pentru ca voi sa

cunoasteti ca Allah stie tot ce este in ceruri si pre pamant si ca El pre

toate le stie.

98. Sa stiti ca Allah este aspru in pedeapsa, dar ca Allah este si

lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]\

99. Trimisului nu-i revine decat sa va vesteasca [mesajul], insa Allah

stie atat ce aratati, cat si ceea ce tineti ascuns!

100. Spune: "Raul si binele'^^^' nu sunt totuna, chiar daca multimea

raului ti-ar placea!". Deci, fiti cu frica de Allah, voi cei intelepti,

pentru ca sa izbanditi!

101. O, voi cei care credeti! Nu intrebati despre lucruri care, daca vi

s-ar descoperi, nu v-ar placea! Insa, daca intrebati despre ele, in timp

ce Coranul este revelat, atunci ele vi se vor descoperi*^ ^2'. Insa Allah

va va ierta pentru ele, caci Allah este lertator. Bland [Ghafur, Halim].

102. Au intrebat despre ele si alti oameni inaintea voastra si apoi au

ajuns sa nu creada in ele.

103. N-a statornicit Allah nimic despre Bahira, nici despre Sa'iba,

nici despre Wasila si nici despre Ham*^^'^'. Insa, cei care nu cred au

nascocit minciuni impotriva lui Allah si cei mai multi dintre ei nu au

judecata.

110) De fapt, lunile sfinte, caci in Arabia Preislamica erau patru luni consi-

derate sacre (luna a saptea - Rajab. luna a unsprezecea - Dhu aJ-Qa'ada, luna a

douasprezecea - Dhu al-Hijja [luna peierinajului propriu-zis] si prima luna a anului

urmator, care urma dupa pelerinaj - Muharram). Razboiul si varsarea sangeiui erau

interzise in aceste patru luni, pentru a le da oamenilor posibilitatea de a se achita

de indatoririle religioase si lumesti in pace. Islamul a pastrat aceasta traditie, iar

pentru ca vitele, ce erau aduse la Mekka pentru a fi sacrificate. sa poata fi

deosebite de celelalte si protejate, au introdus obiceiul da a li se lega de gat niste

zgarzi cu ghirlande.

111) Adica ceea ce este de calitate proasta si interzis si ceea ce este de

calitate buna si ingaduit.

112) Nu-1 intrebati pe Profetul vostru si nu insistati cu intrebarile, mai ales in

legatura cu lucruri inutile, care nu va sunt de nici un folos!

113) In acest verset se face, de fapt. aluzie la o serie de superstitii arabe pa-

gane. Daca o camila femela sau un alt animal domestic femela dadea nastere unui



5 • SURAT AL-MA'IDA

104. Cand li se spune: "Veniti la ceea ce a pogorat Allah si la Tri-

mis!", ei zic: "Pentru noi sunt de ajuns cele cu care i-am gasit pe
parintii nostril". Dar daca parintii lor nu stiau nimic si nu erau calauziti

[pe calea cea buna]?

105. O, voi cei care credeti! Fiti cu grija fata de sufletele voastre*^^'^'

si nu va vor dauna cei rataciti, daca sunteti pe calea cea buna! La
Allah este intoarcerea voastra a tuturor'^^^' si El va va vesti despre

ceea ce ati implinit*-^-^^'.

106. O, voi cei care credeti! Daca moartea se apropie de unul dintre

voi'^^''', sa fie martor intre voi la facerea testamentului doi [barbati]

cinstiti din randul vostru'^^^' sau alti doi, nu din randul vostru, daca
sunteti in calatorie prin lume si s-a abatut asupra voastra nenorocirea

mortii! li retineti dupa Rugaciune [As-SaJat] si le cereti sa jure pe
Allah, daca aveti indoieli: "Noi nu vindem aceasta [marturie a noastra]

pentru nici un pret'^^^', chiar daca este vorba de o ruda'^^*^', si nici nu
ascundem marturia*^^^' lui Allah! Altcum, noi vom fi dintre pacatosi!".

O^^O
numar mare de pui (de pilda, daca o camila nastea de cinci ori), i se despicau

urechile pentru a indica faptul ca ea era libera sa pasca pretutindeni si era dedi-

cate unui idol; un astfel de animal femela se numea bahira. La restabilirea dupa
o boala sau la intoarcerea cu bine dintr-o calatorie, o camila femela era lasata

dezlegata, pentru a pasuna liber, si era consacrata printr-un iegamant unui idol;

aceasta se numea sa'iba "lasata". Cand o oaie sau o capra nastea gemeni, (de

obicei cinci ani consecutiv), se faceau unele sacrificii sau dedicatii idolilor; acest

animal se numea wasila. Un mascul de camila care fecunda o camila de zece ori

era, de asemenea, dedicat idolilor si lasat liber; acesta era un ham. La aceste ele-

mente esentiale se mai adaugau si altele care completau ritualurile respective.

Islamul a anulat aceste obiceiuri si a readus animalele domestice la functiile lor

esentiale, de a da carne, lana si lapte sau de a fi folosite pentru caratul poverilor.

114) Dupa ce ati interzis raul si ati poruncit binele, voi nu mai sunteti raspun-

zatori decat pentru voi insiva.

115) Dupa moarte.

116) Va va cere socoteala pentru faptele voastre.

117) Daca i se arata semnele mortii.

118) Adica musulmani.

119) Nu depunem marturie mincinoasa. jurand pe Allah, pentru a obtine un
castig.

120) Ruda a noastra.

121) Adica marturia pe care Allah ne-a poruncit sa o facem.



5 • SURAT AL-MA'IDA

107. De se va descoperi ca ei doi sunt vinovati de pacat, alti doi

dintre cei carora li s-a facut nedreptate*^^^', mai cinstiti, le vor lua locul

si amandoi vor jura pe Allah: "Marturia noastra este mai
Tndreptatita<^23) ^jgcat marturia acelora doi si noi nu suntem nedrepti,

caci atunci am fi dintre cei nelegiuiti!"

108. Acesta este mijlocul eel mai sigur pentru a-i indupleca sa faca

marturia dupa adevar, caci se vor teme sa nu vina alte juraminte dupa
juramintele lor. Si fiti cu frica de Allah si luati aminte*^^'*', caci Allah

nu-i calauzeste pe oamenii nelegiuiti*^^^'.

109. intr-o Zi'^^e)^ Allah li va aduna pe [toti] trimisii si le va zice: "Ce vi

s-a raspuns [cand ati vestit]?" Ei vor zice: "Noi nu avem stiinta! Tu esti

Marele Stiutor al celor nestiute!".

c:jw^)

122) Dintre mostenitorii defunctului.

123) Sa fie acceptata.

124) La ceea ce vi se porunceste.

125) Cei care simte apropierea mortii si voieste sa faca un testament in

legatura cu bunurile pe care vrea sa le lase rudelor sale, alege doi martori de

incredere dintre musulmani si le incredinteaza bunurile pe care vrea sa le lase prin

testament rudelor sale. Daca se afla in calatorie si nu gaseste musulmani, martorii

pot sa fie si nemusulmani. Martorii transmit cele incredintate si testamentui

membrilor familiei sale carora li se cuvin.

Daca familia celui decedat are indoieli in legatura cu adevarul celor transmise

de martori si in legatura cu cele incredintate lor, atunci le cer sa presteze juramant,

intr-o moschee, dupa Rugaciune, in legatura cu faptul ca nu au ascuns nimic din

ceea ce le-a incredintat defunctul, altfel fiind considerati pacatosi. Daca fac acest

lucru, marturiile lor sunt luate in consideratie. Daca ulterior se constats ca martu-

riile lor au tost mincinoase si 1-au tradat pe eel care le-a incredintat testamentui,

atunci cele mai apropiate doua persoane dintre rudele defunctului fac plangere

impotriva lor si jura pe Allah ca marturia lor este adevarata, confirmand cu dovezi

ca marturiile primilor doi martori nu au fost adevarate si ca ei sunt cei care spun
adevarul. In acest caz, se anuleaza marturiile celor dinaintea lor si se iau in

considerare nolle marturii.

In continuare, se spune in versete ca aceste masuri garanteaza veridicitatea

marturiei, caci martorii, atunci cand se tem ca marturiile lor vor fi respinse, din

cauza ca au fost falsificate, nu le vor mai falsifica.

126) In Ziua Invierii.
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110. Si cand Allah va zice: "Isus, fiu al Mariei, adu-ti aminte de harul

Meu asupra ta'^^^' si asupra mamei tale, cand Eu te-am intarit cu Duhul
Sfant, sa vorbesti oamenilor din leagan si cand vei fi barbat in toata

firea! Eu te-am invatat scrierea'^^^', intelepciunea'^^^', Tora si

Evanghelia. lar cand tu ai plasmuit din lut chipul unei pasari, cu voia

Mea, si ai suflat asupra lui, s-a facut pasare, cu voia Mea. Si i-ai

tamaduit, cu ingaduinta Mea, pe eel orb si pe eel lepros! Si ai facut

mortii sa vina la viata, cu ingaduinta Mea. Si i-am respins pe fiii lui

Israel de la tine*^^^', cand tu le-ai adus semnele invederate'^-^^'. lar aceia

dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decat vrajitorie

limpede!".

111. Si cand Eu le-am revelat apostolilor, zicand: "Credeti in Mine si

in Trimisul Meu!", au raspuns ei: "Noi credem, deci marturiseste ca noi

suntem cu desavarsire supusi [musulmani]!".

112. [Aminteste-ti tu] cand apostolii au zis: "O, Isus, fiu al Mariei,

poate, oare, Domnul tau sa ne coboare o masa servita din cer?"'^'^^'

El le-a zis: "Fiti cu frica de Allah, daca sunteti credinciosi!*^^^'".

113. Ei au zis: "Voim sa mancam din ea, ca sa se linisteasca inimile

noastre si ca sa stim ca tu ne-ai spus noua numai adevarul si sa fim

intru aceasta printre martori".

114. Atunci a zis Isus, fiul Mariei: "O, Allah, Stapan al nostru!

Coboara-ne noua o masa servita din cer ca sa ne fie noua sarbatoare -

pentru eel dintai si pentru eel din urma dintre noi - si semn de la Tine!

Si blagosloveste-ne pe noi cu eele de ospat, caei Tu esti Cel mai bun
dintre cei care hranese!".

127) De faptul ca te-ai nascut fara a avea tata si te-am facut dovada puterii

Mele depline asupra firii.

128) Scrisul si stiinta celor care se vad.

129) Intelegerea si stiinta celor care nu se vad si nu se scriu.

130) I-am impiedicat pe evreii care au vrut sa te ucida si sa te rastigneasca si

te-am inaltat la Mine si te-am curatat de pangarirea lor.

131) Minunile.

132) Aceasta este povestea mesei de la care isi trage numele aceasta sura.

133) Aceasta cerere i-a fost adresata lui Isus la inceputul intalnirilor sale cu

apostolii.
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115. Si i-a raspuns Allah: "O voi cobon voua, dar pe acela care nu va

crede nici dupa aceasta il voi osandi cu un chin cu care nu voi mai
pedepsi pe nimeni din toate lumile!".

116. Si cand va zice AUah'^^'^': "O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu

oamenilor: "Luati-ma pe mine si pe mama mea drept dumnezei in

locul lui Allah?", el Ti va raspunde: "Marire Tie! Eu nu as fi putut sa

spun ceea ce nu aveam dreptul sa spun! Daca as fi spus, ai sti, caci Tu
doara stii ce este in sufletul meu, pe cand eu nu stiu ce este in sufletul

Tau! Doara Tu esti Marele Stiutor al celor nestiute !".

117. Eu nu le-am spus decat ceea ce mi-ai poruncit: "Adorati-L pe
Allah, Domnul meu si Domnul vostru!" Si am fost martor asupra lor

atata vreme cat m-am aflat printre ei. Si dupa ce m-ai luat la Tine'^^^',

ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, caci Tu esti Martor tuturor

lucrurilor!"

118. De-i osandesti, ei sunt doara robii Tai, iar de-i ierti pe ei, Tu esti

[eel] Puternic, Intelept ['Aziz, Hakim]\"

.

119. [Si] va zice AUah*^-^^': "In aceasta Zi, celor care cred in adevar le

va fi de folos adevarul, iar ei vor avea parte de Gradini pe sub care

curg paraie si vesnic vor salaslui in ele". Allah este multumit de ei, iar

ei sunt multumiti de El! Aceasta este [cea mai] mareata izbanda!

120. A lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului, precum si

toate care se afla in ele, caci El este cu putere peste toate!

O^i^O

134) In Ziua de Apoi.

135) frin ridicarea la c

136) In Ziua de Apoi.
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[6 J SURAT AL-'AN'AM(i'

(Mekkana [55]; 165 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Lauda lui Allah care a creat cerurile si pamantul si a randuit intune-

ricurile si lumina*^'! Cu toate acestea, cei care nu cred li fac egali

Domnului lor.

2. El este Acela care v-a creat din lut. Apoi a hotarat un termen'^) si

la el se afla un [alt] termen''*' hotarat. Dar cu toate acestea, voi va

Tndoiti!*^)

3. Si El, Allah, este in ceruri si pre pamant*^'. El stie ceea ce voi tainuiti

si ceea ce voi rostiti'^', dupa cum stie si ceea ce agonisiti voi'^'.

4. Si nu le vine lor nici un semn dintre semnele Domnului lor, fara ca

ei sa se intoarca de la ele<^'.

5. Si au socotit drept minciuna Adevarul,<^°' atunci cand le-a venit.

Insa le vor veni lor vesti despre acelea pe care le-au luat in

deradere(ii).

6. Oare n-au vazut ei cate dintre neamuri am nimicit Noi inaintea lor?

Pe aceia li intariseram Noi pe pamant cum nu v-am intarit pe voi! Si

le-am trimis Noi lor cerul imbelsugat*^^' si am facut Noi sa curga rauri

pe sub picioarele lor. Insa i-am nimicit Noi pentru pacatele lor si am
creat, dupa ei, alte neamuri.

1) In traducere "Vitele", prin care se inteleg exclusiv ovinele. caprinele,

bovinele si camilele. Titlul surei provine de la cuvantul 'an-'am (vitej, care apare

in versetele 136, 138. 139 si 142.

2) Ziua si noaptea.

3) Pentru moartea voastra.

4) Pentru invierea voastra.

5) In privinta invierii.

6) El este adorat atat in cer, cat si pe pamant.

7) Atat intentiile, cat si faptele voastre.

8) Faptele bune si rele pe care le savarsiti.

9) Socotindu-le mincinoase si luandu-le in deradere.

10) Coranul.

11) Vor fi amenintati de cele pe care le-au luat in deradere.

12) Ploaie imbelsugata din cer.
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7. Si de ti-am fi pogorat Noi tie, [Muhammed], o Carte scrisa pe foi,

[coborata din cer] si ar fi atins-o cu mainile lor, ar fi zis cei care nu cred:

"Aceasta nu este decat vrajitorie invederata'^^)".

8. "De ce nu a fost pogorat asupra lui [Muhammed] un inger?"*^'^' Insa

de-am fi trimis Noi cu el un inger, treaba ar fi fost terminate, caci dupa
aceea nu li s-ar mai fi dat lor nici un ragaz!

9. De 1-am fi facut Noi un inger [pe Profet], 1-am fi facut Noi cu chip

de om si s-ar fi aflat in aceeasi incurcatura in care sunt ei.

10. Insa au fost batjocoriti trimisi si inainte de tine, dara pe aceia care

i-au batjocorit i-a cuprins tocmai aceia de care ei si-au batut joc.'^^'

11. Spune: "Umblati prin lume si vedeti care este urmarea pentru

aceia care socotesc adevarul minciuna!"

12. Spune: "Ale cui sunt cele din ceruri si de pre pamant?!" Spune:
"Ale lui Allah!" Si-a prescris Lui insusi indurarea. Si va va aduna in

Ziua invierii, asupra careia nu este nici o indoiala. Si aceia isi vor

pierde sufletele lor, cei care nu cred.

13. Ale Lui sunt [toate] cele care salasluiesc noaptea si ziua*^^' si El

este Cei care Aude Totul [si e] Bine Stiutor [Sami', 'Alim].

14. Spune:'^^' "Oare sa-mi iau eu alt aliat'^^' decat Allah, Creatorul

cerurilor si al pamantului?! El este Cei care li hraneste [pe toti] si

caruia nu 1 se da hrana". Spune: "Mi s-a poruncit mie sa fiu primul

care primeste Islamul!" si sa nu fii printre politeisti!

15. Spune: "Mi-e frica - de nu ma voi supune Domnului meu - de
chinul unei Zile Mari!"

16. Cei de la care va fi indepartata [pedeapsa] in Ziua Aceea, '^^' pe
aceia 1-a iertat. Si aceasta este izbanda limpede!

O^^O
13) Se relateaza ca politeistii de la Mekka au zis: O. Muhammed! Juram pe

Allah ca nu te credem pana ce nu vei veni cu o Carte de la Allah, insotit de patru

ingeri care sa faca marturie ca ea este de la Allah si ca tu esti Trimisul Sau. Atunci

Allah a revelat acest verset.

14) Pentru a-l insoti si a ne spune ca el este Profetul.

15) Pedeapsa aceluia de care si-au batut joe.

15) Toate fapturile.

17) Necredinciosilor de la Mekka.

18) Divinitate. Dumnezeu.
19) Ziua Invierii.
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17. De te va atinge Allah cu vreun rau, nimeni in afara de El nu-1 va

putea indeparta. lar de te va atinge cu ceva bun, El este peste toate cu

putere.

18. El este Stapanul Suprem [AI-Qahir] peste robii Lui si El este Inte-

leptul [si] Bine Stiutorul [Al-Hakim, Al-Khabir].

19. Spune: "Cine este cu cea mai mare marturie?" Spune: "Allah! El

este Martor intre mine si intre voi si mie mi-a fost revelat acest Coran,
pentru ca sa va previn cu el pe voi'^°' si pe aceia la care va ajunge".

Si oare voi marturisiti ca alaturi de Allah mai sunt si alti dumnezei?!
Spune: "Nu marturisesc!" Spune: "Numai El [este un singur Dumne-
zeu] si eu nu recunosc asociatii pe care li faceti voi [lui AUahj'^i)!".

20. Cei carora le-am daruit Cartea il cunosc [pe Muhammed], intocmai

cum li cunosc pe copiii lor, insa aceia care si-au pierdut sufletele [sunt]

aceia care nu cred.

2 1 . Si cine este mai nelegiuit decat aceia care nascoceste minciuni pe
seama lui Allah sau socoteste mincinoase versetele Lui? lar cei

nelegiuiti nu vor izbandi!

22. Si in Ziua cand Noi li vom aduna pe toti, atunci le vom zice

acelora care au facut asociati: "Unde sunt asociatii vostri pe care i-ati

pretins?".

23. Atunci nu vor avea alt raspuns decat sa zica: "[Juram] pe Allah,

Stapanul nostru, Noi nu am facut niciodata asociati!".

24. Priveste cum se mint pre ei insisi'^^' si cum parasesc ei ceea ce au

nascocit!

25. Printre ei sunt unii care asculta la tine, insa Noi am pus
acoperaminte peste inimile lor, pentru ca ei sa nu-l'^^' priceapa, si

surzenie in urechile lor, caci chiar si daca ei vad fiecare semn, ei tot

nu cred in el. lar daca vin la tine ca sa discute cu tine,<24) zic cei

necredinciosi: "Acestea nu sunt decat povesti ale celor de demult!".

o^g^o
20) Locuitori ai Mekkai.

21) Se relateaza ca mai-marii de la Mekka au zis: O. Muhammed! noi nu

vedem pe nimeni care sa creada in mesajul despre care vorbesti tu! Arata-ne pe

cineva care sa faca marturie ca tu esti Trimis, asa cum pretinzi! Atunci Allah a

revelat acest verset.

22) Tagaduind idoiatria lor in fata Stiutorului celor nevazute.

23) Coranul.

24) Despre adevar si neadevar.
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26. Si ei li opresc [pe oameni] de la aceasta*^^' si se indeparteaza si ei

insisi de la aceasta. Dar ei nu se fac sa piara decat pe ei insisi, fara ca

sa-si dea seama.

27. Si de i-ai vedea stand la marginea Focului'^'^', zicand: "O, de ne-am
Tntoarce noi [la viata], n-am mai socoti semnele Domnului nostru

mincinoase si am fi in randul celor credinciosi!".

28. Dar nu! lata ca li se arata ceea ce au ascuns mai inainte. Si daca
s-ar intoarce [la viata pamanteasca], ar reveni neindoielnic la cele ce

le-au fost oprite, caci ei sunt mincinosi.

29. Si ei zic: "Nu exista [alta viata] decat viata noastra pamanteasca si

noi nu vom fi inviati!"*^'''

30. Dar daca i-ai vedea cand vor sta dinaintea Domnului lor si El le va

zice: "Nu este acest lucru adevarat?"*^^' Vor raspunde ei: "Ba da, pe
Domnul nostru!". lar El le va spune atunci: "Gustati chinul pentru ca

nu ati crezut!".

31. Vor pierde cei care tagaduiesc intalnirea cu Allah, lar cand Ceasul

le va veni deodata, vor zice ei: "Vai de noi, pentru ceea ce am
nesocotit in ea!"*^^) Si vor purta poverile [pentru pacatele] lor in

spinarile lor. Si ce poveri [grele] vor purta ei!

32. Aceasta viata lumeasca nu este decat joaca si gluma, iar Lumea
de Apoi va fi mai buna pentru cei cu frica. Oare voi nu pricepeti!?

33. Stim ca te mahneste ceea ce spun ei,''^°' insa ei nu te socotesc pe
tine mincinos, ci nelegiuitii tagaduiesc versetele lui Allah*^^'.

25) li impiedica pe oameni sa asculte, de teama ca inimile lor sa nu se influen-

26) Si vazand chinurile lui.

27) Dupa moarte.

28) Intoarcerea.

29) In aceasta lume.

30) Cum ca tu ai fi mincinos, vrajitor, poet sau nebun.

31) Se relateaza ca Al-Akhmas ben Surayq s-a intalnit cu Abu Jahl ben Hisam
si i-a zis lui: O, Abu al-Hakam, spune-mi si mie, Muhammed graieste adevar sau

este un mincinos? lar Abu Jahl i-a raspuns: Pe Allah, Muhammed graieste adevar

si nu a mintit niciodata! Dar daca fiii lui Qusayy se due cu drapelul si cu furnizarea

apei pentru pelerini si cu pazirea si cu profetia. atunci ce mai ramane celorlalti

din tribul Qurays? Atunci a revelat Allah acest verset.
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34. Intr-adevar, au fost socotiti mincinosi [si alti] trimisi de dinaintea

ta, [Muhammed]!*^^' Insa ei au indurat sa fie socotiti mincinosi si sa fie

oropsiti, pana cand le-a venit biruinta Noastra. Si nu poate nimeni sa

schimbe vorbele'^S) lui Allah si ti-a venit deja o parte din povestea
trimisilor'^'i).

35. Daca nepasarea lor ti se pare greu de suportat si de-ai putea
cauta un tunel in pamant sau o scara catre cer ca sa le aduci o

minune'^^', [fa-o]! lar daca Allah ar voi, i-ar aduna pe calea cea

dreapta! Deci nu fi dintre cei nestiutori*^^'!

36. Ci vor raspunde*^''' aceia care aud*^^'. Si pe morti*^^' li va invia

Allah(40). Apoi la El vor fi Tntorsi'^D.

37. Ei zic:*''^' "Numai de i s-ar trimite lui [Muhammed] o minune de la

Domnul Sau!"*'^^' Spune: "Allah poate sa trimita o minune, dar cei mai
multi dintre ei nu stiu!"

O^^O
32) Si ai in ei un model de rabdare.

33) Termenele stabilite de Allah.

34) Din povestea referitoare ia felul in care ei au rabdat suferintele la c

supus necredinciosii. pana ce Allah i-a ajutat sa izbandeasca.

35) Unul dintre lucrurile pe care idolatrii i 1-au cerut lui Muhammed.
36) Daca ili este grea departarea lor de tine pentru ca nu le-ai adus n

pe care ti-au cerut-o, atunci sapa un tunel sub pamant sau urea pe o scara la cer

pentru a le aduce minunea, in care ei sa creada si care sa faca sa-ti dispara

mahnirea. Insa tu nu esti in stare sa faci acest lucru, ci numai Allah este

Atotputernic. lar de-ar voi El, i-ar calauzi - dar El lasa ca in acest lucru sa

hotarasca singuri. Nu fi, Muhammed, dintre cei nestiutori, ci ai rabdare si perse-

vereaza, caci Allah iti va aduce victoria!

37) Acceptand chemarea ta la credinta.

38) Cei vii, care pricep ceea ce li se propovaduieste.

39) Adica pe necredinciosii care nu aud si nu vin in intampinarea chemarii,

fiind ca si morti.

40) In Ziua Invierii.

41) Pentru a fi rasplatiti dupa faptele lor

42) Idolatrii de la Mekka.

43) Politeistii mekkani i-au cerut lui Muhammed sa aduca o minune materials,

asa cum a fost toiagul lui Moise sau camila lui Salih.
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38. Nu este vietate pe pamant, nici pasare care zboara cu aripile ei,

decat in neamuri, ca si voi. Nu am lasat nimic nepomenit in Carte*'*'^'.

Apoi, la Domnul lor vor fi adunati.''^^'

39. lar aceia care socotesc mincinoase versetele Noastre sunt surzi si

muti, in intunericuri. Allah pe cine voieste il duce in ratacire si pe cine

voieste il duce pe drum drept.

40. Spune: "Spuneti-mi mie! Atunci cand va veni la voi chinul lui

AUah*''^' sau va veni la voi Ceasul*'*^', veti chema pe altcineva decat pe
Allah, ('^^' daca voi spuneti adevarul?"

41. Nu, ci numai pe El Tl veti chema, iar El va risipi pricina rugii

voastre*'^^), daca El va voi, iar voi veti uita ceea ce li asociati [Lui].

42. Noi am trimis [profeti] la neamuri, Tnainte de tine, si le-am cercat

cu nenorociri si suferinte - nadajduind sa se roage [de indurarej!

43. Si de s-ar fi rugat ei, cand i-a ajuns asprimea Noastra! Insa inimile

lor s-au Tmpietrit si Seitan le-a Tmpodobit ceea ce faceau ei.

44. Cand au uitat ei ceea ce li s-a amintit*^'-'', Noi le-am deschis lor

portile tuturor lucrurilor. lar cand se bucurau ei de ceea ce li s-a dat,

i-am apucat Noi deodata si iata-i pe ei deznadajduiti.

45. Deci a fost starpit neamul celor care au fost nelegiuiti. Lauda lui

Allah, Domnul lumilor!

46. Spune: "Spuneti-mi! Daca Allah v-ar lua auzul vostru si vazul

vostru si v-ar pecetlui inimile*^^', care Domn in afara lui Allah vi le-ar

putea da inapoi? Priveste cum talcuim Noi semnele*^^', iara ei se intorc

apoi [de la ele]!".

O^^O
44) Coranul.

45) Toate neamurile si comunitatile.

46) Asa cum s-a intamplat cu neamurile pagane dinaintea voastra.

47) Al mortii.

48) Va veti ruga altcuiva?

49) Va va ierta de pedeapsa hotarata.

50) Nu au tras invataminte din nenorocirile care i-au lovit.

51) Facandu-le sa nu mai judece si sa nu inteleaga nimic.

52) Cum le prezentam in variante diferite.
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47. Spune: "Ce credeti voi? Daca ar veni peste voi osanda lui Allah pe
neasteptate'^'^' sau pe fata*^'^', oare ar fi pierduti [altii] decat neamul
celor nelegiuiti?"

48. Noi nu-i trimitem pe trimisi decat ca vestitori de bine'^^' si

prevestitori'^*^', iar aceia care cred si indreapta [faptele lor] nu au a se

teme si nici nu vor fi mahniti.

49. Insa pe cei ce tin drept mincinoase semnele Noastre ii va atinge

chinul, pentru ca ei savarsesc nelegiuiri.

50. Spune [-le lor]:<^^' "Eu nu va spun ca la mine se afla comorile lui

Allah, nici ca eu as sti necunoscutul*^^' si nici nu va spun ca eu as fi

inger, ci eu urmez doar ceea ce mi se dezvaluie mie<^^'". Spune:
"Oare sunt la fel orbul si eel care vede? Voi nu va ganditi [la aceasta]?"

51. Si sa-i previi cu el [Coranul]'^^' pe cei ce se tem, ca ei vor fi

adunati la Domnul lor si ca ei nu au in afara de El*^^' nici ocrotitor, nici

mijlocitor! Poate ca ei vor fi cu frica!

52. Si nu-i alunga pe cei care II implora pe Domnul lor, dimineata si

seara, dorind Fata Sa'^^'. Nu-ti revine tie sa le tii socoteala de nimic si

nu le revine lor sa-ti tina socoteala de nimic. Iar de-i vei alunga, vei fi

dintre cei nelegiuiti*^^'.

53) Interpretat si ca "in timpul noptii".

54) Interpretat si ca "in plina zi" sau "treptat".

55) Ai rasplatii pentru credinciosi si binefacatori.

56) Ai necredinciosilor, asupra pedepsei ce-i asteapta.

57) Idolatrilor.

58) Ca sa ma intrebati despre Ziua de Apoi.

59) Ceea ce imi este revelat de Allah.

50) Avertizeaza-i cu ceea ce ti se reveleaza. adica cu Coranul.

61) De Allah.

62) Multumirea lui Allah

63) Aristocratii din tribul Qurays i-au cerut Trimisului lui Allah - Allah sa-l

binecuuanteze si sa-l miluiasca! - sa-i alunge pe musulmanii din paturile defa-

vorizate, pentru ca ei sa creada in religia Lui, dar Allah Preaslavitui i-a spus ca

acest lucru nu este cu putinta, intrucat nu se face nici o deosebire intre oameni,

decat in functie de masura credintei lor in religia Sa si indepiinirii ei, iar ei sunt

mult mai buni decat aceia, fiindca ei sunt dreptcredinciosi care-L implora pe Allah

dimineata si seara, sunt supusi Lui si raspandesc religia Lui.
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53. Si astfel i-am incercat Noi [pe oameni], unii prin altii, pentru ca ei

sa zica: "Acestia sunt cei pe care i-a binecuvantat Allah cu harul Sau
dintre noi?" Oare nu este Allah eel care-i cunoaste eel mai bine pe cei

multumitori?

54. Si daca vin la tine, [Muhammed,] aceia care cred in versetele

Noastre*^'^', spune: "Pacea fie asupra voastra!*^^' Domnul vostru Si-a

prescris Sie Tnsusi indurarea. Deci acela dintre voi care face un rau din

ignoranta, iar apoi se caieste si indreapta fapta, [sa stie ca] El este

lertator/indurator [G/ia/ur, Rahim]."

55. Astfel lamurim Noi versetele*^^' in amanuntime, pentru ca sa se

vada limpede drumul pacatosilor.

56. Spune: "Mie imi este oprit sa-i ador pe aceia carora voi va rugati

in afara de AUah"'^''. Spune: "Eu nu urmez poftele voastre'^^', caci eu

as fi atunci ratacit si nu as mai fi printre cei bine calauziti".

57. Spune: "Eu ma bizui numai pe dovada limpede de la Domnul meu
si voi ati tinut aceasta de minciuna"*^^'. Nu sta in puterea mea ceea ce

voiti voi sa vina mai degraba''''^'. Hotararea [in privinta aceasta] este

numai la Allah. El spune adevarul si El este Cei mai bun dintre jude-

catori!".

58. Spune: "Daca ar sta in puterea mea ceea ce voiti voi sa se intam-

ple mai degraba, ar fi hotarata treaba intre mine si voi"'''^'. Allah li

cunoaste mai bine pe cei nelegiuiti.

59. Si la El sunt cheile necunoscutului si nu le stie decat numai El. Si

El cunoaste ceea ce este pe uscat si ceea ce este pe mare. Si nu cade
nici o frunza fara ca El sa o stie. Si nu exista bob in intunericurile

pamantului, nimic proaspat si nimic uscat, fara ca ele sa fie [Tnsem-

nate] intr-o Carte Limpede'''^'.

64) In Coran.

65) Raspunde salutului lor si vesteste-le lor indurarea lui Allah care-i cuprinde si

peei.

66) Versetele Coranului.

67) Alte divinitati.

68) De a-i adora pe idoli si de a-i alunga pe cei defavorizati.

69) Revelatia sau Coranul.

70) Pedeapsa anuntata pentru cei care nu cred.

71) Prin pieirea voastra ca urmare a grabei voastre.

72) Tabla pastrata.
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60. El este Cel ce va ia la Sine noaptea'^^' si El stie ceea ce voi ati

dobandit peste Z)P'^\ Apoi El va readuce la viata in timpul ei, pana se

va implini un termen hotarat*'^'. Atunci la El va fi intoarcerea voastra

si apoi va va vesti El ceea ce ati facut.

61. El este Stapanul Suprem [A\-Qahir\ peste robii Sai. Si El trimite

asupra voastra pazitori. lar cand moartea ajunge la unul dintre voi, pe
acela il iau la sine trimisii Nostri, fara sa se neglijeze ceea ce li se

porunceste.

62. Apoi sunt adusi inapoi la Allah, Stapanul lor adevarat, caci la El

este judecata*'''^' si El este Cel mai grabnic dintre cei care cer

socoteala.

63. Spune: "Cine va mantuieste de intunericurile'^^' uscatului si ale

marii cand voi II invocati cu smerenie*'^' si intr-ascuns: "De ne va

mantui de acestea*^^', vom fi printre multumitori!"?

64. Spurie: "Allah va mantuieste de acestea si de orice primejdie si

totusi voi ii faceti Lui asociati!"

65. Spune: "El este in stare sa trimita impotriva voastra chin, fie de

deasupra voastra, fie de sub picioarele voastre, sau sa va amestece in

secte si sa va faca sa gustati vatamare unii de la altii!" Priveste cum
talcuim Noi versetele [Noastre]! Poate ca ei vor Tntelege!

66. Insa neamul tau il socoteste mincinos, in vreme ce el este

Adevarul. Spune: "Eu nu voi fi ocrotitor al vostru'^^'!

67. Fiecare profetie are un timp al sau si [in curand] le veti cunoaste."

O^^O
73) Va adoarme si cand dormiti sunteti ca si morti, nu va miscati si nu simtiti

nimic, ci ramaneti absenti cu totul fata de ceea ce se intampla in jurul vostru.

74) la cunostinta de faptele pe care voi le savarsiti in timpul zilei.

75) Pentru ca sa-si traiasca fiecare dintre voi viata hotarata.

76) In Ziua Invierii.

77) Aici cu sensul de "nenorociri".

78) Cucernici si in taina. Dupa o alta interpretare. "cu glas tare".

79) Intunericurile cu sensul de "nenorociri".

80) Eu nu sunt insarcinat decat cu transmiterea preceptelor Islamului, nu si cu

oprirea voastra de la necredinta si cu constrangerea voastra sa credeti.
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68. Si de-i vei vedea pe aceia care intra in discutii desarte asupra
versetelor Noastre, indeparteaza-te de ei, pana ce ei vor incepe o alta

discutie! lar daca Seitan te va face sa uiti [aceasta], nu mai ramane cu

neamul de nelegiuiti, dupa amintire!

69. Celor care se tern [de Allah] nu li se va cere socoteala pentru

nimic din ceea ce fac [necredinciosii], ci numai sa le aduca lor aminte;

poate ca ei vor ramane tematori [de Allah]'^^'.

70. Lasa-i pe aceia care socotesc religia lor joaca si zabava si pe care

i-a ademenit viata lumeasca, dar aminteste[-le lor] prin acesta'^^) ^a un
suflet care se expune la pierzanie prin ceea ce a dobandit, nu va avea
in afara lui Allah sprijinitor si nici mijlocitor si orice rascumparare ar in-

cerca sa dea, nu i se va primi. Aceia care se expun pierzaniei prin

ceea ce au dobandit vor avea parte de bautura din apa clocotitoare si

de chin dureros, pentru ca nu au crezut.

71. Spune: "Voiti sa invocam noi in locul lui Allah ceva care nici nu ne
foloseste, nici nu ne strica? Si sa ne intoarcem pe calcaiele noastre*^'^',

dupa ce Allah ne-a calauzit, asemenea aceluia pe care seitanii 1-au

ademenit si rataceste pe pamant, descumpanit*^'^', cu toate ca el are

prieteni care-1 cheama la drumul eel drept, [zicandu-i]: "Vino la noi!"?

Spune: "Numai calauzirea lui Allah este Calauzire! Si ni s-a poruncit sa

ne supunem Stapanului lumilor!

72. Si impliniti Rugaciunea [As-Salat] si fiti cu frica de El, caci El este

Cel la care va veti aduna!"

73. Si El este eel care a facut cerurile si pamantul intru adevar. Si in

Ziua cand El zice "Fii", [orice lucru] va fi. Cuvantul Sau este Adevarul

si a Lui va fi imparatia in ziua cand se va sufla in trambita*^^'. El este

cunoscatorul celor nevazute si al celor vazute! Si El este Inteleptul [si]

Bine Stiutorul [Al-Hakim, Al-Khabir]\

O^^O
81) Daca se afla alaturi de cei care iau credinta in deradere. cei cu frica de

Allah nu trebuie sa se teama, dar Allah le interzice sa stea in compania acestora

pentru ca sufletele celor mai slabi dintre ei sa nu se lase influentate.

82) Prin Coran.

83) Si revenim la idolatrie?

84) Cand se multiplica directiile ratacirii, toate chemandu-l sa le urmeze, omul
devine descumpanit, iar descumpanirea este cea mai importanta dintre consecintele

aplicarii randuielilor stabilite de oameni.

85) In Islam, eel care va sufla in trambita in Ziua Judecatii de Apoi pentru a-i

invia pe morti va fi Israfil.
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74. [Adu-ti aminte cand] Avraam i-a zis lui 'Azar, tatal sau: "Tu iei

idolii drept zei? Eu te vad impreuna cu neamul tau intr-o ratacire

limpede!"

75. Si asa i-am aratat Noi lui Avraam Tmparatia cerurilor si a paman-
tului, pentru ca el sa fie dintre aceia care cred cu convingere.

76. Cand noaptea 1-a acoperit, a vazut el o planeta*^^' si a zis:

"Acesta este Domnul meu!" Si cand ea a asfintit, a zis el: "Eu nu-i

iubesc pe cei care apun!"

77. Si cand a vazut el Luna rasarind, a zis*^^': "Acesta este Domnul
meu!". Dar cand a apus, a zis el: "Daca Domnul meu nu ma
calauzeste, voi fi din neamul celor rataciti!"*^^'.

78. Si cand a zarit el Soarele rasarind, a zis: "Acesta este Domnul
meu! Acesta este mai mare!" Apoi, cand a asfintit, a zis el: "O, neam
al meu! Eu sunt nevinovat pentru tot ceea ce voi li asociati [lui Allah]!

79. Ci eu imi indrept fata cu credinta doar catre Cel care a creat

cerurile si pamantul; si niciodata nu voi mai fi dintre cei care-1 fac Lui

asociati!"

80. Si s-a certat neamul lui cu el, insa el'^^' le-a zis: "Voiti voi sa va

certati cu mine asupra lui Allah, cand El m-a calauzit? Eu nu ma tem
de ceea ce-1 alaturati voi, caci numai ce voieste Domnul meu [se

intampla]! Domnul meu cuprinde totul cu stiinta [Sa]. Voi nu va

amintiti?(50)

81. Si cum m-as feme eu de ceea ce voi 1-ati alaturat*^^', cand voi nu
va temeti sa-1 alaturati lui Allah [lucruri] pentru care El nu v-a trimis

voua nici o dovada? Care dintre cele doua tabere este mai
Tndreptatita la siguranta, daca voi stiti?*^^'

O^^O
86) Unii au zis ca ar fi vorba de planeta Venus, altii ca ar fi vorba de planeta

Jupiter.

87) Nu din convingere. ci pentru a fi de acord cu neamul lui. pregatindu-se sa

dovedeasca netemeinicia spuselor lui.

88) Aluzie la ratacirea neamului sau care credea in astri.

89) Avraam.
90) Ca El a creat cerurile si pamantul.

91) De zeii pe care-i adorati voi?

92) De ce trebuie sa va temeti cu adevarat.



6 • SURAT AL-'AN'AM

82. Cei care cred si nu amesteca puritatea credintei lor cu

nedreptatea, aceia sunt in siguranta si ei sunt bine calauziti.

83. Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi lui Avraam impotriva

neamului sau. Noi li ridicam cu trepte pe cei pe care voim. Domnul
Tau este Intelept, Atoatestiutor [Hakim, 'Alim]."

84. Si Noi i-am daruit lui*^^' pe Isaac si pe lacob'^'^' si pe amandoi i-am

calauzit - si pe Noe 1-am calauzit Noi inca si mai inainte - si printre

urmasii sai*^^' sunt David, Solomon, lov, losif , Moise si Aaron - si astfel

Ti rasplatim Noi pe cei care fac bine -;

85. Si Zaharia, loan, Isus si Elie<^^' - toti fiind printre cei cuviosi!

86. Si Ismail, Eliseu*^^', lona si Lot<^^' - pe toti i-am preaales Noi
deasupra tuturor lumilor [semintiilor]!

87. Si am ales Noi dintre parintii lor si dintre urmasii lor si dintre fratii

lor si i-am calauzit Noi pe un drum drept.

88. Aceasta este calauzirea lui Allah, dupa care El ii indruma pe cei

care voieste dintre robii Sai. Dar daca ei i-ar fi alaturat Lui asociati, ar

fi fost in desert [tot] ceea ce ei au facut'^^'.

89. Acestia*-^'-'^' sunt cei carora Noi le-am incredintat scriptura*-^'-'-^',

Tntelepciunea si profetia. Si daca acestia'^^^' nu cred in ele, atunci le

Tncredintam Noi unui neam'^'^'^' care nu le tagaduieste.

O^g^O

93) Lui Avraam. dupa ce a parasit neamul sau.

94) Un fiu si un nepot.

95) Ai lui Noe sau ai lui Avraam.
96) Ilyas.

97) Alyasa'.

98) Allah enumera in aceste versete numele a optsprezece profeti, dar fara a-i

plasa intr-o anumita ordine.

99) Daca acesti profeti i-ar fi facut asociati lui Allah, faptele lor ar fi fost in

zadar, in ciuda pozitiei lor inalte, asa ca ne putem da seama ce li se poate

intampla altora.

100) Adica profetii mentionati si adeptii lor

101) Cartile sfinte.

102) Paganii mekkani din tribui Qurays.

103) Locuitorii Medinei si insotitorii Profetului.
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90. Pe acestia*^^'^' i-a calauzit Allah. Asadar, urmeaza indrumarea lor!

Spune: "Eu nu va cer pentru aceasta rasplata!"*^'^^'. Aceasta nu este

decat un indemn pentru toate lumile*^*-'^'.

91. Ei nu-L pretuiesc pe Allah la masura Sa dreapta, cand zic: "Allah

nu a pogorat asupra oamenilor nimic!". Spune: "Cine a pogorat

Cartea pe care Moise a adus-o ca lumina si Tndrumare [calauza]

pentru oameni? Voi o faceti foi, aratandu-le, dar si ascunzand multe

[din ele]*-^°''. Ati fost Tnvatati'-^^^' ceea ce n-ati stiut nici voi si n-au stiut

nici parintii vostri". Spune: "Allah [le-a trimis]!" Si apoi lasa-i sa se

joace in ratacirea lor!

92. Aceasta Carte'^°^' binecuvantata, pe care Noi am pogorat-o,

Tntareste ceea ce exista deja Tnaintea ei, pentru ca tu sa o previi pe
Mama cetatilor<^^°' si Tmprejurimile ei'^^^'. Aceia care cred in Ziua de

Apoi, vor crede si in ea [Carte]*^^^' si vor pazi staruitor Rugaciunea
lord 13).

93. Si cine este mai nelegiuit decat acela care nascoceste minciuni si

le pune pe seama lui Allah sau care zice: "Mi s-a revelat mie", cand lui

nu i-a fost revelat nimic, sau decat acela care zice: "Voi pogori si eu

ceva asemanator cu ceea ce a pogorat Allah"? Dar de i-ai vedea pe
cei nelegiuiti in chinurile mortii, in vreme ce ingerii intind mainile
lor'iii), [zicand]: "Lasati sa iasa sufletele voastre! Astazi veti primi ca

rasplata, osanda de umilire, pentru ceea ce ati spus despre Allah, in

afara adevarului, si pentru ca v-ati semetit [fata] de versetele Lui!"

104) Pe profetii mentionati si pe adeptii lor.

105) Pentru Coran sau pentru transmiterea lui.

106) Adica povata si indreptare pentru ei, ca sa iasa din ratacire la calea cea

107) Voi scrieti Tora in registre si unele dintre ele le aratati. dar pe multe

dintre ele le ascundeti pentru ca in ele se afla ceea ce este in discordanta cu inte-

resele voastre sau pentru ca ele sustin profetia lui Muhammed.
108) De catre Muhammed.
109) Coranul.

110) Unul din numele vechi ale orasului Mekka.

111) Pe ceilalti oameni de pe pamant.

112) In Coran.

113) Adica vor respecta momentele Rugaciunii, care este socotita cea mai no-

bila indatorire religioasa dupa marturisirea credintei.

114) Pentru a-i lovi.
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94. Si acum ati venit la Noi*^^^', singuri'^^^', precum v-am creat pe voi

la inceput*^^^', si ati lasat in urma voastra tot ceea ce Noi v-am daruit.

Si nu-i vedem Noi, impreuna cu voi, pe mijlocitorii vostri, despre care

ati pretins ca ar fi asociati. Acum s-a taiat orice legatura intre voi si

v-au parasit pe voi aceia despre care ati pretins [ca ar fi mijlocitorii

vostri].

95. Allah este Cel care face sa se crape semintele si samburii. El da
viata la ceea ce este mort*^^^' si face sa moara ceea ce este viu. Acesta

este Allah! Cum, atunci, va lasati voi abatuti [de la El]?

96. El face sa se iveasca zorile si a statornicit noaptea pentru odihna
si Soarele si Luna pentru socotirea [timpului]. Aceasta este hotararea

si randuiala Celui Puternic [si] Atoatestiutor [AJ-'Aziz, AJ-'AJim].

97. El este Cel care v-a facut stelele, pentru ca sa va calauziti dupa
ele in intunericurile uscatului si ale marii. Noi am talcuit semnele
pentru oamenii care stiu*^^^'.

98. El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet'^^O) gj y_^ ^^^ Iq^,

de odihna si loc de repaus'^^^'. Noi am talcuit semnele pentru oamenii

care pricep.

O^i^O

115) Pentru judecata si rasplata.

116) Fara averi si fara copii, sau fara ajutoare si idoli. despre care ati pretins

ca va vor fi mijiocitori.

117) Adica goi si necircumcisi.

118) Referire ia animalele care se nasc din sperma sau din ou si la plantele care

se nasc din seminte, socotite fara viata de catre vechii arabi.

119) Semnele puterii si intelepciunii lui Allah.

120) Adam.
121) Pentru cele doua locuri s-au dat interpretari diferite: "locul de odihna"

prin care am tradus cuvantul arab mustaqarr, inseamna sederea fie in coapsele

barbatului, fie pe pamant, fie in pantecele femeii, fie in mormant, fie in Viata de

Apoi; "locul de repaus", prin care am tradus cuvantul arab mustawda' , inseamna

fie coapsele barbatului, fie uterul femeii, fie mormantul in care trupul este depus

pana la Ziua Invierii. Intr-o intrebuintare metaforica, mustaqarr inseamna "coapsele

barbatului", iar mustawda' inseamna "uterul femeii".
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99. El este Acela care a facut sa coboare apa din cer'^^^'. Apoi, prin

ea, Noi am facut sa incolteasca toate plantele, din care dupa aceea
am facut sa iasa verdeata, din care scoatem graunte, unele peste

altele(i23)^ j^j. ^j^^ curmali - din mladitele lor - ciorchini desi si gradini de

struguri, maslini si rodii, asemanatoare si diferite unele de altele'^^'^'.

Priviti la fructele lor cand rodesc, crescand cand se coc! In aceasta sunt

semne pentru oamenii care cred.

100. Si au facut ca asociati ai lui Allah djinnii*^^^', in vreme ce El i-a

creat pe ei'^^*^'. Si 1-au nascocit Lui fii si fiice'^^^' in nestiinta [lor].

Marire Lui! El este deasupra tuturor celor cu care II Tnfatiseaza!

101. Facatorul desavarsit [BadC] al cerurilor si al pamantului! Cum sa

aiba El un fiu, de vreme ce El nu a avut o soata? El le-a creat pe toate

si El pe toate le stie.

102. Acesta este Allah, Domnul vostru! Nu exista alta divinitate in

afara de El, Cel care le-a facut pe toate! Asadar, adorati-L pe El! Si El

este peste toate ocrotitor!

103. Privirile nu-L ajung'^^^', insa El prinde toate privirile<^29) £| gg^g

Cel Bland [si] Bine Stiutor [Latif, Khabir]\

104. V-au venit voua dovezi de la Domnul vostru. Cel ce le vede

limpede o face pentru sufletul sau, iar cel care ramane orb [la ele] o

face impotriva lui [sufletului sau], fiindca eu nu sunt Pazitor peste voi.

122) Adica din nori.

123) Ca in spicele de grau. orz etc.

124) Asemanatoare la vedere, dar diferite la gust.

125) Djinnii sunt fapturi ale lui Allah create din flacarile focului. He nu sunt vizi-

bile in mod obisnuit, dar pot lua orice infatisare voiesc (oameni, animale - mai ales

sarpe si caine, insecte). Printre djinni exista comunitati musulmane si comunitati

care au imbratisat alte religii.

126) Au stiut ca Allah i-a creat pe djinni, ca si pe oameni. Atunci cum este

cu putinta sa faca din creaturile Lui asociati sau egali ai Sai?

127) Asa cum afirma oamenii Cartii (iudeii si crestinii) in Biblie. in legatura

cu Isus Christos si cu 'Uzair, despre care spun ca ar fi fiii lui Dumnezeu, si unii

arabi in legatura cu ingerii, despre care afirma ca ar fi fiicele lui Allah.

128) Privirile oamenilor in aceasta lume.

129) Nu-i este ascunsa si nevazuta privirea nici unei fiinte.
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105. Astfel schimbam Noi semnele'^^^'. Ei n-au decat sa zica: "Tu ai

Tnvatat!"*^^^', dar Noi iP^Z) ^qj^ talcui limpede pentru oamenii care

stiu(i33).

106. Urmeaza ceea ce ti-a fost revelat de catre Domnul tau. Nu
exists alta divinitate in afara Lui! Si nu-i lua in seama pe cei care-I fac

asociati!

107. Dar daca Allah ar voi, ei nu 1-ar face asociati! Insa Noi nu te-am

facut pazitor peste ei si tu nu esti nici chezas pentru ei*^^*^'.

108. Nu-i ocarati pe aceia care sunt invocati afara de AUah'^^^', ca sa

nu-L ocarasca ei pe Allah, intru dusmanie si nepricepere! Astfel am
Tmpodobit Noi [in ochii] fiecarei comunitati faptuirea sa. Apoi, la

Domnul lor va fi intoarcerea'^^*^' lor si El le va vesti despre ceea ce au

faptuit ei(i37).

109. Ei jura pe Allah cu toata puterea juramintelor lor ca, daca le va

veni vreo minune*^'^^', ei vor crede in ea [fara sovaire]. Spune: "Doara
minunile se afla numai la Allah!*^^^'", insa ce va face sa ganditi ca ei

vor crede, cand va veni la ei [vreo minunej?

110. Noi le vom intoarce inimile si privirile lor, pentru ca ei nu au
crezut prima oara'^'^°' si Noi li vom lasa sa rataceasca in nelegiuirea

lor.

O^^O
130) Le dam infatisari felurite in diferite locuri, pentru

dovezile sa se completeze si sa se limpezeasca pentru cei care

131) Adica "Ai citit si ai invatat de la altcineva!" AI

Muhammed ar fi invatat lucrurile acestea din scripturi mai vec

alte sure ale Coranului.

132) Coranul.

133) Stiu adevarul si-1 urmeaza si stiu neadevarul si-1 evita

134) Nu esti tu raspunzator pentru credinta lor.

135) Idolii pe care-i adora paganii.

136) La Invierea ce va urma mortii.

137) In viata, si li va pedepsi.

138) Dintre acelea pe care le-au cerut mai inainte.

139) In sensul ca numai Allah poate sa trimita minuni si nu

sa aduc vreo minune fara voia lui Allah.

140) Adica inainte de a cere sa li se arate minuni.

a argumentele si

u inteleg.

:ii la acuzatia ca
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111. Si de-am fi pogorat Noi ingerii la ei, si de le-ar fi vorbit lor

mortii si-am fi adunat Noi dinaintea lor toate cele, ei tot nu ar fi

crezut, doar daca ar fi voit Allah. Dar cei mai multi dintre ei sunt ne-

stiutori.

112. Astfel am facut Noi pentru fiecare profet dusmani - seitani,

dintre oameni si djinni, care sa^se ispiteasca unii pe altii cu vorbe
impodobite, in chip Tnselator*^'^^'. Insa daca Domnul tau ar fi voit, ei nu
ar fi putut sa o faca. Deci paraseste-i pe ei laolalta cu ceea ce

nascocesc ei!

113. Sa asculte la ele*^'^^' inimile acelora care nu cred in Viata de
Apoi, sa afle placere in ele si sa savarseasca'^'^^' ceea ce ei

savarsesc(i44)!

114. [Voiti voi] sa caut eu un alt judecator in afara lui Allah, cand El

este Cel care v-a trimis voua Cartea lamurita?'^'^^' Aceia carora le-am

dat Noi Cartea*^'*^' stiu ca ea este pogorata de la Domnul tau cu

Adevarul. Nu fi, asadar, dintre aceia care se indoiesc*^'^^'!

115. Cuvantul Domnului tau a fost plin de adevar si dreptate. Nu
este nimeni care sa schimbe cuvintele Sale'^'^^', iar El este Cel care

Aude Totul [si] Atoatestiutor [As-Sami', AZ-A/im]!

116. De te-ai supune celor mai multi de pe pamant*^'^^', ei te-ar

abate de la calea lui Allah, caci ei nu urmeaza decat banuielile<^^°' [lor]

si ei nu fac decat sa nascoceasca minciuni.

141) S-au purtat cu ei asa cum se poarta si cu tine, Muhammed!
142) Sa incline spre vorbele infrumusetate. amagitoare.

143) Sa dobandeasca.

144) Pacatele pe care le savarsesc.

145) Coranul care lamureste deosebirea (/as/) dintre adevar si neadevar, dintre

ceea ce este permis si ceea ce este interzis.

146) Evreii si crestinii.

147) Politeistii din tribul Qurays i-au propus lui Muhammed sa numeasca un
arbitru dintre iudei sau crestini care sa judece intre ei si el. Atunci Allah a revelat

acest verset.

148) Ceea ce porunceste Islamul reprezinta adevarul absolut si dreptatea abso-

lute, iar tot ceea ce a interzis este neadevar si ticalosie, pentru ca el nu opreste

decat de la stricaciune. Iar ceea ce prescrie el nu poate fi modificat sau redus, caci

reversul nu poate fi decat minciuna si nelegiuire (Ibn Kathir).

149) Dintre oameni.

150) Banuielile ca inaintasii lor au fost pe calea adevarului.
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117. Cu adevarat Domnul tau li cunoaste eel mai bine pe aceia care

se abat de la calea Lui si El este Cel care-i cunoaste eel mai bine si

pe aceia care urmeaza calea cea dreapta.

118. Mancati [numai] din cele peste care s-a pomenit numele lui

AUah'^^^', daca voi sunteti increzatori in versetele Lui.

119. Ce aveti voi ca sa nu mancati din cele peste care s-a pomenit
numele lui AUah?'^^^' El doara v-a lamurit voua limpede ceea ce v-a

oprit, afara de cele la care sunteti nevoiti*^^^'. Multi se amagesc prin

poftele lor, fara sa stie. Domnul tau li cunoaste eel mai bine pe cei

nelegiuiti.

120. Paziti-va de pacatul invederat, ca si de eel ascuns! Cei care

dobandesc pacatul vor primi rasplata pentru ceea ce au savarsit.

121. Si nu mancati din eel peste care nu s-a pomenit numele lui

Allah, caci aceasta este nelegiuire! Seitanii Ti vor ispiti pe aliatii lor sa

se certe cu voi.*^^'^' De le veti da ascultare,*^^^' veti fi si voi

politeisti.(i^S)

122. Oare aceia care a fost mort*^^''' si pe care Noi 1-am readus la

viata*^^^' si i-am dat lui lumina, dupa care se calauzeste, si umbla
printre oameni poate sa fie asemenea cu aceia care se afla in

Tntunericuri, de unde nu poate iesi?*^^^' Asa li s-a Tmpodobit celor ne-

credinciosi ceea ce ei faceau<^*^°'.

o^g^o
151) Din carnea animalelor. la a caror sacrificare a fost pomenit numele lui

Allah, in semn de binecuvantare.

152) Ce va opreste de la aceasta?

153) Afara de situatiile in care sunteti constransi de imprejurari sa mancati din

ceea ce va este oprit. Vezi si 2:173 si 5:3.

154) In legatura cu ingaduirea carnii de mortaciune.

155) In legatura cu admiterea a ceea ce este interzis si interzicerea a ceea

ce este ingaduit.

156) Supunerea fata de o porunca sau o randuiala care contrazice sau

schimba poruncile lui Allah este ca si politeismul.

157) Aici in sens figurat, adica ratacit. Se face aluzie la necredinciosii care au

refuzat lumina Coranului.

158) CaIauzindu-1 pe calea cea buna.

159) Si ramane in permanenta descumpanit si ratacit.



6 • SURAT AL-'AN'AM

123. Si tot astfel am pus Noi in fiecare cetate pe marii ei facatori de

rele sa unelteasca'^^^', insa ei nu vor unelti decat impotriva lor insisi,

fara ca ei sa-si dea seama.

124. Si daca a venit la ei un semn*^'^^', au zis ei: "Nu vom crede noi

pana nu ni se va da ceva asemanator cu ceea ce a fost dat trimisilor lui

Allah<^^3'. Insa Allah stie mai bine cui trimite mesajul Sau. Pe cei care

au savarsit mari rautati li va lovi umilirea lui Allah si osanda aspra

pentru ceea ce ei au uneltit.

125. De voieste Allah sa calauzeasca pe cineva, atunci li deschide

pieptul pentru Islam*^'^'^', iar daca voieste sa duca pe cineva la

ratacire, atunci li face pieptul ingust si inchis, ca si cum s-ar cazni sa se

urce in cer.'^^^' Astfel trimite Allah osanda asupra acelora care nu
cred.

126. Acesta*^^^' este drumul drept al Domnului tau. Noi am talcuit in

amanuntime semnele'^^^' pentru oamenii care isi amintesc.

127. Ei vor avea Casa Pacii^^^) la Domnul lor. Si El este Ocrotitorul

lor pentru ceea ce fac.'^*^^'

160) Ibn Abbas a relatat ca Abu Jahl a spus vorbe urate impotriva Trimisului

lui Allah, cand Hamza nu acceptase credinta inca. Si cand i s-a spus lui Hamza,
care tocmai se intorcea de la vanatoare si avea un arc in mana, s-a indreptat

infuriat catre Abu Jahl si 1-a lovit cu arcul. Atunci i-a zis Abu Jahl : Nu vezi ca ne-

a prostit mintile cu ce a venit. ca el ne ocaraste zeii si incalca randuielile parintilor

nostri? Dar Hamza i-a raspuns lui: Dar cine este mai prost decat voi? Venerati

pietrele si nu credeti in Allah? Marturisesc ca nu este un alt Dumnezeu afara de
Allah si ca Muhammed este robul Sau si Trimisul Sau. Si atunci a revelat Allah

acest verset.

161) Chemand la ratacire prin vorbe si fapte impodobite.

162) O dovada sau un argument convingator

163) Adica revelatia si minunile care sa-l intareasca.

164) A deschide pieptul: a-i deschide inima, a-l face sa inteleaga Islamul.

165) Urcarea la cer este o pilda pentru lucrul care cere eforturi foarte mari si

nu va putea fi realizat niciodata. Descrierea starii de dispnee (naduf). care se

produce cand omul se inalta la altitudini mari, din pricina lipsei de oxigen si a

presiunii atmosferice. este un mare semn pentru noi.

166) Claritatea Coranului.

167) Sau versetele.

168) Paradisul.

169) Pentru faptele bune pe car



6 • SURAT AL-'AN'AM

128. In Ziua in care li va aduna El pe toti*^^'^', [le va zice]: "O, obste a

djinnilor!*^^^' Prea mult i-ati silnicit pe oameni!"*-^^^' lar aliatii lor din

randul oamenilor vor zice: "O, Doamne! Noi am avut folos unii de la

altii, dar noi am ajuns la sorocul pe care Tu ni 1-ai hotarat noua!"*^''^)

El va raspunde: "Focul este salasul vostru si vesnic veti ramane in el,

numai daca Allah va voi altfeP'"^', caci Domnul tau este Intelept,

Atoatestiutor [Hakim, 'Alim]\

129. Astfel ii vom pune noi pe unii nelegiuiti*^'^' peste altii'^^^', dupa
cum si-au agonisit.

130. O, obste a djinnilor si a oamenilor! N-au venit, oare, la voi

trimisi, alesi dintre voi, care sa va vesteasca semnele Mele'^''^' si sa va

previna asupra intalnirii cu aceasta Zi a voastra'^^^'? Vor zice ei: "Noi

facem marturie impotriva noastra insine!"*^''^' Si i-a amagit pe ei viata

lumeasca<^^°); si ei au facut marturie impotriva lor insisi'^^^', cum ca ei

au fost intr-adevar necredinciosi.

131. Aceasta pentru ca Domnul tau nu a fost nimicitor al cetatilor, cu

nedreptate, daca locuitorii lor nu au fost preveniti.'^^^'

132. Pentru fiecare sunt trepte [deosebite]*^^^', dupa cele pe care

le-a faptuit, caci Domnului tau nu-1 este necunoscut ceea ce ei fac.

170) Adica pe djinni si pe aliatii lor din randul oamenilor.

171) Aici si in acceptiunea de seitani.

172) Ducandu-i in ispita si in ratacire.

173) Adica moartea.

174) Allah poate sa hotarasca pedepse mai aspre decat acestea.

175) Dintre oameni.

176) Sau impotriva altora - dupa interpretarea lui Ibn Kathir - pentru ca sa se

177) Sa va repete invataturile Mele si istoriile despre neamurile necredin-

178) Ziua adunarii pentru Judecata de Apoi.

179) Recunoastem venirea trimisilor si a avertizarilor lor, precum si faptul ca

am socotit propovaduirea lor a fi mincinoasa.

180) Cu placerile ei.

181) In Ziua de Apoi.

182) Daca nu le-a parvenit mesajul unui profet.

183) De rasplatire.
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133. Domnul tau nu are nevoie [de nimeni si de nimic]*^^'^' si este cu

indurare. El daca ar voi, v-ar putea face sa pieriti si ar lasa in urma
voastra ceea ce El ar voi, tot asa cum v-a creat si pe voi din urmasii

unui alt neam'^^^'.

134. Cele care vi se fagaduiesc vor veni [neindoielnic], iar voi nu le

veti putea impiedica.

135. Spune: "O, neam al meu! Pliniti dupa putinta voastra si eu voi

plini [dupa putinta mea]! Si veti afla voi cine va avea izbanda in

Casa"(^^^'. Este acesta [lucru] neindoielnic: Cei nelegiuiti nu vor izbandi

[niciodata]!

136. Ei<^^'^' 1-au hotarat lui Allah o parte din recoltele si din dobitoa-

cele*^^^' pe care El le-a izvodit si au zis: "Aceasta este pentru Allah -

dupa pretentia lor mincinoasa! - iar asta este pentru asociatii*^^^'

nostri!" Dar, ceea ce a fost pentru asociatii lor, nu a ajuns la Allah, pe
cand ceea ce a fost pentru Allah a ajuns la asociatii lor. Si cat de
prost au judecat ei'^^'^'!

137. Tot astfel i-au ademenit asociatii lor pe multi dintre idolatri sa-si

omoare copiii'^^^', ca sa-i piarda si pe ei si ca sa le intunece religia

lor.<^52' Si de-ar fi voit Allah, n-ar fi facut ei aceasta. Deci lasa-i pe ei

laolalta cu ceea ce nascocesc!

184) Nu are nevoie de nici una din creaturile sale.

185) Dupa ce 1-a nimicit pe el, pastrandu-va pe voi din mila.

186) Cuvantul Ad-Dar "Casa" este aici o prescurtare a expresiei Dar-al-Fana'

"Casa vietii trecatoare", adica "lumea aceasta". sau a expresiei Dar-al-Baqa' "Casa

vesniciei", adica "Lumea de Apoi".

187) Politeistii.

188) Vite, precum ovinele si caprinele. bovinele si camilele.

189) Idolii in care credeau.

190) Politeistii mekkani destinau o parte din recolta lor lui Allah si o alta parte

idolilor, fara sa se atinga de aceasta din urma. Daca vantul ducea ceea ce era des-

tinat lui Allah in locui in care se afla ceea ce era destinat idolilor, ei nu se atin-

geau de aceasta. insa daca ceva din ceea ce era destinat idolilor ajungea in locul

unde se afla ceea ce era destinat lui Allah, aceasta parte era adusa la locul initial,

sub pretextui ca Allah nu are nevoie de nimic, in vreme ce idolii au nevoie.

191) Aluzie la obiceiul paganilor de a-si ucide copiii, de teama foametei si a

saraciei si de a le ingropa de vii pe fetele nou-nascute, de teama necinstirii lor

Al-Qurtubi a aratat in Comentariul sau ca unul dintre insotitorii Profetului - Allah

si sa-l miluiasca! - statea tot timpul abatut dinaintea Trimisului
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138. Si au zis ei*^^^': "Acestea sunt vite si recolte oprite. Nu mananca
din ele decat aceia care voim noi!"'^^'^', dupa pretentia lor minci-

noasa'^^^'! Sunt si vite ale caror spinari au fost oprite*^^^' si vite peste

care nu rostesc ei numele lui Allah, nascocind si punand pe seama Lui!

El li va rasplati pentru ceea ce ei au nascocit!

139. Si au mai spus ei: "Ceea ce se afla in pantecul acestor vite*^^''''

este menit numai barbatilor nostri si este oprit soatelor noastre!"

Daca, insa, acesta [se naste] mort, atunci sunt ei partasi. Insa Allah Ti

va rasplati pentru porunca lor caci El este Intelept, Atoatestiutor

[Hakim, 'AUm].

lui Allah - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! Si 1-a intrebat Trimisul: De
ce esti abatut? Atunci el i-a raspuns: O, Trimis al lui Allah! Eu am savarsit inainte

de venirea Islamului (in al-Jahilii/\)a) un pacat si ma tem ca Allah nu ma va ierta

pentru el, chiar daca am primit Islamul! L-a intrebat: Spune-mi despre ce pacat este

vorba? Atunci, i s-a marturisit el: O. Trimis al lui Allah! Eu am fost dintre aceia

care si-au ucis fetele lor. Am avut parte de o fata si muierea mea s-a rugat cu

lacrimi in ochi sa o las in viata si am lasat-o. Ea s-a facut mare si a devenit una
dintre cele mai frumoase femei. Au cerut-o in casatorie, dar pe mine m-a cuprins

furia si inima mea nu a suportat nici sa o dau in casatorie, nici sa o tin in casa

fara sot. Atunci i-am zis nevestei: Vreau sa merg in vizita la rude. Trimite-o si pe
ea cu mine! Ea s-a bucurat si a impodobit-o cu giuvaeruri si vesminte de

sarbatoare, a luat fagaduinta de la mine ca nu voi vicleni impotriva ei si am plecat

impreuna cu ea. M-am oprit la gura unui put si m-am uitat in el. Fata a priceput

ca vreau s-o arunc in el si s-a agatat de mine si a pornit sa planga. Atunci am fost

indurator cu ea. Dar m-am uitat in put si m-a cuprins furia si iarasi Seitan a pus

stapanire pe mine. De data asta am aruncat-o in put cu capul in jos si am ramas
acolo pana s-au oprit tipetele ei si dupa aceea m-am intors. Trimisul lui Allah a

plans si asemenea au facut si insotitorii lui si a zis el: Daca mi s-ar porunci sa

pedepsesc pe cineva pentru ceea ce a savarsit el in al-Jahili\jya, atunci te-as

pedepsi!

192) Resturile din religia lui Avraam pe care le mai pastrau.

193) In versetele care urmeaza sunt prezentate si respinse o serie de
superstitii din Arabia pagana.

194) Adica slujitorii idolilor dintre barbati.

195) Pretinzand fara nici un fel de argumente ca Allah ar fi ingaduit aceste

lucruri.

196) Vite a caror calarire si folosire pentru caratul poverilor ar fi fost oprite.

asa cum sunt Bahira, dar si Sa'iba si Ham (vezi 5:103 si notele corespunzatoare).

197) A caror calarire este oprita. lar prin ceea ce se afla in pantecele lor unii

exegeti inteleg atat puii, cat si laptele.
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140. Au pierdut aceia care si-au omorat copiii, din neghiobie si nesti-

inta*^^^', si care au oprit ceea ce Allah le-a dat pentru trai, nascocind
minciuni pe seama lui Allah! Ei sunt in ratacire si nu au fost bine

calauziti.

141. El este Cel care face sa creasca gradini cu spalieri*^^^' si fara

spalieri<2°°'; curmalii si culturile cu felurite roade, maslinii si rodiile,

asemanatoare si deosebite. Mancati din roadele lor, cand ele rodesc, si

dati dreptul din ele [dania] in ziua culesului si nu risipiti, caci El nu-i

iubeste pe risipitori!

142. Si [El a creat] printre vite unele pentru purtat poveri si altele

pentru intins [pe jos]'^^^'. Mancati din ceea ce v-a menit Allah pentru
^j.3j(202) gj j^y urmati pasii lui Seitan*^°^', caci el va este dusman
Tnvederat!

143. [El a creat] opt suflete in perechi'^oi). doua ovine si doua ca-

prine. Spune<205). "Pe cei doi barbatusi i-a oprit El sau pe cele doua
femeiuse, ori ce este cuprins in pantecele celor doua femeiuse?

Spuneti-Mi Mie, cu stiinta, daca voi aveti dreptate cu adevarat?"

144. Doua camile si doua bovine. Spune: "Cei doi barbatusi i-a oprit

El sau cele doua femeiuse, ori ce este cuprins in pantecele celor doua
femeiuse? Sau ati fost voi, cumva, martori cand v-a poruncit Allah

aceasta?!" Si cine este mai nelegiuit decat acela care nascoceste

minciuni si le pune pe seama lui Allah, pentru a-i rataci pe oameni, in

necunostinta? Allah nu-i calauzeste pe oamenii nelegiuiti!

O^g^O

198) Nestiind ca Allah este Ar-Razzaq "Intretinatorul" (tuturor).

199) Care se ridica pe spalierii infipti in pamant de catre oameni.

200) Care cresc salbatice pe campii si prin munti fara sa fie plantate. Al-Gala-

layni interpreteaza expresia "cu spalieri" ca desemnand plantele ale caror lujere se

intind pe pamant, asa cum sunt pepenii, iar expresia "fara spalieri" ca desemnand

201) Intinse pe pamant, fie pentru a fi sacrificate, fie sub forma pieilor si lanii.

202) Din fructe, legume si carne.

203) Adica poruncile lui In legatura cu ceea ce este permis si ceea ce este

204) Alcatuite din masculi si femele.

205) Allah se adreseaza aici paganilor, mustrandu-i pentru nascocirile lor
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145. Spune: "Eu nu gasesc in ceea ce mi-a fost revelat mie ceva

oprit de a fi mancat de catre eel care mananca*^'-'^', decat daca este

mortaciune sau sange care s-a scurs*^*-'^' sau carne de porc'^*-*^' - aceasta

fiind murdarie - sau ceva pangarit, peste care s-a rostit numele
altcuiva decat al lui Allah", lar daca cineva a fost constrans'^^^', fara

placere si fara pofta,(2i0) Domnul tau este lertator, Indurator [Ghafur,

Rahim].

146. lar acelora care s-au iudaizat le-am oprit Noi pe toate cele cu o

unghie, iar de la bovine si ovine le-am oprit Noi lor grasimile, in afara

de ceea ce poarta pe spatele lor sau este in maruntaie sau se

amesteca Tntre oase*^^^'. Astfel i-am pedepsit Noi pentru faradelegea

lor si Noi spunem numai Adevarul.

147. lar daca te invinuiesc de minciuna, atunci spune-le: "Domnul
vostru este cu nemarginita indurare, insa nu se va putea intoarce

asprimea sa de la neamul de nelegiuiti".

148. Vor zice aceia care li fac asociati<2i2). "Dq gj- fj yoit Allah, nu
1-am fi facut asociati nici noi, nici parintii nostri si nici nu am fi oprit

nimic"*^^'^'! Tot astfel i-au invinuit si cei de dinaintea lor de minciuna
[pe profeti], pana ce au gustat asprimea Noastra'^^'*'. Spune: "Aveti

voi vreo stire*^^^' pe care sa ne-o aratati? Voi nu urmati decat banuieli

si voi nu faceti decat sa mintiti!".

149. Spune: "Numai la Allah se afla dovada convingatoare! lar daca
El ar fi voit, v-ar fi calauzit pe voi toti".

206) Barbat sau femeie.

207) Sange scurs, neincluzandu-se in aceasta ficatul, splina si sangele ramas in

carne sau in vasele sanguine.

208) Pentru carnea de pore, vezi si 5:3 si nota.

209) Cine nu gaseste mancare ingaduita (halal) si este amenintat de moarte.

210) Fara sa caute din placere ceea ce este interzis sau sa-1 priveze pe altui

aflat in aceeasi situatie de sansa de a supravietui si fara sa consume mai mult decat

atat cat trebuie pentru a-si potoli foamea.

211) Cum este maduva din oase sau grasimea din coada.

212) Politeistii din tribul Qurays si din alte triburi arabe.

213) Nu ar fi oprit vietuitoarele la care s-a facut aluzie in versetele

anterioare.

214) Cand am coborat pedeapsa asupra lor

215) Vreo porunca pe care sa o aduceti ca argument?
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150. Spune: "Aduceti-i pe martorii vostri care pot intari ca Allah le-a

oprit pe acestea!" lar daca ei fac marturie, tu sa nu marturisesti

impreuna cu ei si sa nu urmezi poftele acelora care socotesc semnele
noastre mincinoase si ale acelora care nu cred in Ziua de Apoi si fac

egali Domnului lor.

151. Spune: "Veniti sa va citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu

adevarat]: Sa nu-1 asociati Lui nimic; sa fiti buni cu parintii'^^^'; sa nu-i

omorati pe copiii vostri de teama saraciei'^^^', caci Noi va vom da cele

de trai atat voua cat si lor; nu va apropiati de cele rusinoase, nici cele

care se vad, nici cele care sunt ascunse'^^^'; nu ucideti sufletul pe care

1-a oprit Allah, decat pe drept'^i^)!" Acestea vi le-a poruncit [Allah];

poate ca voi veti pricepe!

152. Si sa nu va apropiati de averea orfanului, decat cu ceea ce ati

putea s-o faceti si mai buna,*^^^' pana cand el nu ajunge la

maturitate;<22i) si Tmpliniti masurarea si cantarirea cu dreptatel'^^^' caci

Noi nu impunem unui suflet decat atat cat poate el. lar cand spuneti

[ceva]<223)^ fiti drepti, chiar cand este vorba de o ruda apropiata si

tineti-va legamantul fata de Allah!" Acestea vi le-a poruncit [Allah],

poate ca voi va aduceti aminte!

153. "Si acesta este drumul Meu drept! Deci urmati-1 si nu urmati
caile care va abat de la drumul Lui'224)|" Acestea vi le-a poruncit;

poate ca voi veti fi cu frica!

154. Apoi, Noi i-am dat lui Moise Cartea*^^^', implinind binecuvan-
tarea, ca rasplata pentru acela care a facut bine, ca o infatisare

amanuntita a tuturor lucrurilor, drept calauza si indurare. Poate ca ei

vor crede in intalnirea cu Domnul lor!'^^^'

216) Cu mama si cu tatal vostru.

217) Aluzie, in primul rand, la ingroparea fetelor nou-nascute in Arabia pa-

218) Ascunse in inima, ca invidia, intentiile rele etc.

219) Decat in situatiile bine stabilite de Allah.

220) Adica sa o sporiti.

221) Si atunci lasati-l pe el sa si-o chiverniseasca.

222) Fiti drepti atat cand primiti, cat si cand dati ceva. iar greselile

neintentionate sunt iertate.

223) Atunci cand judecati intre oameni sau faceti marturie.

224) Religia Islamului.

225) Tora.

226) In Ziua de Apoi.
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155. lar aceasta*^^^' este o Carte binecuvantata'^^^' pe care Noi am
pogorat-o. Urmati-o si temeti-va!*^^^' Poate ca vi se va arata indurare!

156. Pentru ca voi sa nu spuneti:*^^^' "Doara Cartea'^si) a fost pogo-
rata pentru doua neamuri, inaintea noastra, dar noi am ramas
nepasatori fata de studiul lor"(232).

157. Sau sa spuneti: "Daca ne-ar fi fost trimisa noua Cartea*^^^', noi

am fi fost, neindoielnic, mai bine calauziti decat eil'^^*^' Si iata ca de la

Domnul vostru v-a venit voua dovada limpede, calauzire si indurare. Si

cine este mai nelegiuit decat acela care ia versetele lui Allah drept

minciuni si se abate de la eleP'^-^^' Insa Noi li vom rasplati pe cei care

se indeparteaza de la versetele Noastre cu grea pedeapsa, pentru ca

ei abat [pe altii de la ele]'236).

158. Oare asteapta ei altceva decat sa vina ingerii la ei*^^?) g^y gg

vina Domnul tau'^^S) g^y gg |g yj^^g unele semne'^39) ^g i^ Domnul
^gy(240)9 ]j^ 2iua cand vor veni unele semne de la Domnul tau, nu-i va

mai fi de folos nici unui suflet credinta sa daca el nu a crezut mai
Tnainte sau daca nu a dobandit nimic bun prin credinta sa! Spune:
"Asteptati!" Si Noi asteptam!'^*!)

227) Coranul.

228) Mai folositoare decat Tora.

229) Cu grija sa nu o incalcati.

230) In Ziua Judecatii de Apoi.

231) Tora si Evanghelia.

232) Stiinta cartilor anterioare, pentru ca ea nu a fost in limba noastra.

233) Asa cum le-a fost trimisa lor.

234) Catre adevar.

235) Indeparteaza si impiedica pe alti oameni de la ele.

236) |i abat pe alti oameni de la ele.

237) Ingerii mortii, pentru a le lua sufletele.

238) In Ziua Invierii.

239) Relatat de Abu Hurairah - Allah fie multumit de el! Trimisul lui Allah
- Allah sa-/ binecuvanteze si sa-/ miluiasca! - a zis: "Ceasul nu va veni pana ce

Soarele nu va rasari de la apus, iar cand oamenii il vor vedea. toti cei de pe fata

pamantului vor crede, iar acesta este momentui cand nu le va mai fi de folos

credinta. daca nu au crezut tnainte." (Sahih Al Bukhari, vol.6, hadis 159)

240) Inainte de sosirea Zilei Invierii, prevestind-o.

241) Pentru a vedea pedeapsa aspra de care veti avea parte.
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159. Tu nu esti raspunzator cu nimic pentru aceia care si-au

faramitat religia lor in secte*^'^^'. Soarta lor depinde numai de Allah. Si

apoi El le va vesti ceea ce au facut.*^'^^'

160. Acela care va veni'^^i) ^u o fapta buna va avea parte de zece

asemenea ei, iar acela care va veni cu o fapta rea nu va fi rasplatit

decat cu o fapta pe masura ei. Dar nu li se va face nici o nedreptate!

161. Spune: "Intr-adevar, Domnul meu m-a calauzit pe un drum
drept*^'*^', o religie adevarata - religia lui Avraam eel drept intru

credinta, care nu a fost printre cei care au facut asociati [lui Allah]!"

162. Spune: "Intr-adevar, Rugaciunea mea, actele mele de devo-

tiune, viata mea si moartea mea li apartin lui Allah, Stapanul lumilor!

163. El nu are nici un asociat! Astfel mi s-a poruncit si eu sunt primul

dintre musulmani!".*^'*^'

164. Spune: "Sa caut eu un alt Domn in afara de Allah, '247) cand El

este Stapan peste toate? Nici un suflet nu va agonisi decat impotriva

sa. Si nici un [suflet] purtator de poveri'^^S) nu va purta povara
altuia!". Si apoi la Domnul vostru se afla intoarcerea voastra si El va

va vesti despre cele asupra carora ati fost cu pareri diferite.

165. El este acela care v-a facut pe voi urmasi pe pamant,*^'!?) ^aj-e

v-a ridicat pe unii dintre voi deasupra altora, in trepte'^^^', pentru a va

cerca intru ceea ce v-a dat. Cu adevarat Domnul tau este repede la

pedeapsa, insa El este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

O^^O
242) S-a relatat ca Profetul - Allah sa-l binecuuanteze si sa-/ miluiasca! - cand

a recitat acest verset a zis: "Acesti oameni sunt cei care nascocesc lucruri noi in

religie, iar celor care isi urmeaza poftele desarte, Allah nu le va primi

cainta."(Tafsir Al-Qutubi).

243) In Ziua Invierii.

244) La Judecata de Apoi.

245) Acesta fiind Islamul.

246) Adica pentru cei care I se supun lui Allah si model de urmat pentru ei.

247) Si sa i-L fac asociat. adorandu-1?

248) Cu sensul de "pacate".

249) Locuitori ai pamantului, care se succed unii dupa altii.

250) Pentru a va deosebi in privinta averii. calitatilor si defecteior. infatisarii,

culorii pieiii etc.
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7 1 SURAT AL-'A'RAF<i)

(Mekkana [39]; 206 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. AM, Lam, Mim, Sad(2)

2. O Carte*^' care ti-a fost revelata - si sa nu fie in inima ta nici o

neliniste din pricina ei!*'^' -, pentru ca tu sa previi prin ea'^', si un
Tndemn pentru dreptcredinciosi.

3. Urmati**^' ceea ce vi s-a trimis de la Domnul vostru*''' si nu urmati alti

aliati in afara de El! Dar voi numai putin va aduceti aminte.

4. Gate cetati am nimicit Noi!*^' Si pedeapsa Noastra le-a lovit in

timpul noptii sau pe cand ei dormeau, la vremea pranzului.

5. Si cand pedeapsa Noastra i-a lovit, strigatul lor a fost numai
acesta: "Intr-adevar, noi am fost nelegiuiti!"*^'

6. li vom intreba Noi pe cei carora li s-a trimis, dar li vom intreba Noi
si pe cei trimisi'-^^'!

O^i^O

1) AI-'A'raf este, in Islam, un loc inalt sau un zid care separa Paradisul de

Infern, sau numai creasta acestui zid. Cuvantul de la care si-a iuat numele aceasta

sura apare in versetele 46 si 48. 1! vom traduce prin "creste de ziduri". Faptele

bune ale celor care stau pe acest zid sunt egale cu faptele lor rele; faptele rele li

impiedica sa intre in Paradis si faptele bune li impiedica sa intre in Infern. Ei stau

pe acest zid pana ce Allah va hotari in privinta lor.

2) Pentru chestiunea literelor care apar la inceputul unor sure, vezi nota 2:1.

3) Adica "aceasta este o Carte".

4) Sa nu-ti fie teama ca te vor socoti mincinos, cand ai sa le-o transmit! si nici

teama ca ai putea fi neglijent in indeplinirea acestui mesaj.

5) Sa-i avertizezi si sa-i sperii pe necredinciosi. cu ajutorul Coranului.

6) Se adreseaza tuturor oamenilor.

7) Coranul si Sunna.

8) Din cauza ca locuitorii lor s-au impotrivit mesajelor Noastre.

9) Adica si-au recunoscut pacatele.

10) Allah li va intreba pe trimisi daca oamenii au crezut sau nu au crezut, insa

H li va intreba si pe oameni daca trimisii le-au transmis mesajele Domnului lor.
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7. Si le vom povesti Noi'^^', in deplina cunostinta, caci Noi nu am fost

[niciodata] absenti!'-^^'

8. Si cantarirea in ziua aceea va fi dreapta'^'^', iar aceia ale caror

talere vor atarna mai greu'^'^', aceia vor fi cu izbanda*^^'.

9. Iar aceia ale caror talere vor fi usoare'^^', aceia isi vor pierde sufle-

tele, caci ei au fost nedrepti fata de semnele Noastre*^^'.

10. Noi v-am dat voua putere pe acest pamant si v-am dat pe el cele

de trebuinta pentru trai, dar numai putini dintre voi aduceti

multumire.

11. Noi v-am creat si v-am dat chip si le-am zis apoi ingerilor:

"Prosternati-va inaintea lui Adam!*^^'" Si s-au prosternat ei, afara de
Iblis*-^^', care nu a fost printre cei care s-au prosternat.

12. L-a intrebat: "Ce te-a oprit sa te prosternezi, cand ti-am

poruncit?" A raspuns: "Eu sunt mai bun decat el! Pe mine m-ai facut

din foe, iar pe el 1-ai facut din lut!"

13. A grait [Allah]: "Coboara de aici*^'-'', ca sa nu te mai arati semet
aici! Deci iesi afara si tu vei fi dintre cei vrednici de dispret!".

14. A raspuns: "Da-mi un ragaz pana in Ziua cand vor fi inviati [din

morti]!"(2i)

15. A grait [Allah]: "Vei fi dintre aceia carora li se va da pasuire!"*^^'

1 1) Trimisilor si comunitatilor lor.

12) Nu am lipsit de langa ei si nu ne sunt necunoscute faptele lor.

13) Cantarirea faptelor si diferentierea lor in Ziua Invierii vor fi drepte.

14) Ale caror fapte bune vor atarna mai greu in balanta.

15) Aceia care vor fi izbaviti de pedeapsa.

16) Ale caror fapte bune puse in balanta vor fi putine.

17) Din cauza necredintei lor.

18) In semn de supunere fata de Allah, nu de adorare a lui Adam.
19) Iblis este un nume propriu al diavolului si il vom mentiona ca atare ori

de cate ori va aparea in textui Coranului. El apare in Coran de mai multe ori,

in ipostazele de orgolios si nesupus fata de Allafi, de stramos si sef al tagmei

diavolilor, dusman al lui Allah si al omului, in permanenta ispititor si ademenitor

(vezi 18:50).'

20) Din Paradis, din pricina nesupunerii fata de poruncile Mele!

21) Ziua Invierii.

22) Pana in Ziua aceea.
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16. A zis [Iblis]: "Pentru ca m-ai ademenit*^^', li voi pandi pe ei pe
drumul Tau eel drept*^*^'

17. Si li voi impresura in valuri, din fata si din spatele lor, de la

dreapta si de la stanga lor, si nu-i vei afla pe cei mai multi dintre ei

multumitori".*^^)

18. A grait [Allah]*^^': "lesi de aici'^''), dispretuit si alungat! Cat despre

aceia dintre ei care te vor urma, voi umple Gheena cu voi toti!*^^'

19. lar tu, o, Adam! Salasluieste tu impreuna cu soata ta in Rai! Man-
cati voi ori de unde voiti, Tnsa nu va apropiati de acest pom*^^', caci

altfel veti fi dintre cei nelegiuiti!"*^^'

20. Dar Seitan*^^' i-a ispitit, voind sa le arate goliciunile care le

fusesera ascunse, zicand: "Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom
decat pentru ca voi sa nu deveniti ingeri si sa nu fiti nemuritori!"

21. Si el s-a juruit lor: "Eu sunt pentru voi un bun sfatuitor!"

22. Asadar, el i-a inselat prin amagire. Si cand ei au gustat din acel

pom, li s-au descoperit goliciunile lor''^^' si au inceput sa-si puna peste

ele frunze din Gradina. Si Domnul lor i-a chemat [zicandu-le]: "Oare
nu v-am oprit Eu de la acest pom si nu v-am spus Eu ca Seitan va este

voua dusman marturisit?"

c:jw^)

23) M-ai condamnat sa ratacesc drumul eel drept.

24) Aeeasta eehivaleaza eu un juramant pe eare Iblis il face cu sine insusi (

a incerca in permanenta sa-i ademeneasca pe oameni si sa-i abata de la calea o
dreapta.

25) Printre cei care Te vor adora.

26) Adresandu-se lui Iblis eel blestemat.

27) Din Paradis.

28) Atat din tagma djinnilor. cat si din tagma oamenilor care i-au arat

supunere lui Iblis.

29) Nu mancati din el.

30) Aceia care au fost nelegiuiti fata de ei insisi prin savarsirea de pacate.

31) Iblis i-a ademenit sa manance din pomul oprit de Allah.

32) Organele genitale care pana atunci le fusesera a

pentru ca omul se rusineaza sa i le vada semenii.
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23. Si au raspuns ei: "Doamne, am fost nedrepti cu sufletele

noastre*^^' si daca nu ne ierti si nu Te Tnduri de noi, vom fi printre cei

pierduti"(3'i)'.

24. Le-a spus [Allah]: "Coborati'S^)! Va veti fi dusmani unul altuia^^' si

pe pamant veti avea salas si placere pana la un timp!*-^^'"

25. Apoi [a mai] grait: "Pe el veti trai, pe el veti muri si din el veti fi

voi scosi!"*^^'.

26. O, fii ai lui Adaml'-^^' Noi v-am dat voua straie care sa va acopere
goliciunile, ca si podoabe. Dar vesmantul smereniei, acesta este eel

mai bun! Acesta este [unul] dintre semnele lui Allah;<'^°'poate ca ei isi

vor aminti!*'^^'

27. O, fii ai lui Adam! Sa nu va amageasca Seitan, asa cum i-a scos pe
parintii vostri din Rai''^^', dezbracandu-i de vesmintele lor, ca sa le

arate goliciunile lor! El va vede - el si ostenii lui - in vreme ce voi nu-i

vedeti! Noi i-am pus pe seitani aliati pentru aceia care nu cred,

28. lar atunci cand acestia savarsesc o faradelege, ei zic: "Noi am
aflat-o la stramosii nostri si Allah ne-a poruncit-o!" Spune: "Allah nu
porunceste nelegiuirea! Spuneti voi, punand pe seama lui Allah, ceea

ce voi nu stiti?"

29. Spune: "Domnul meu a poruncit numai dreptatea! [Si va

porunceste voua]: Intoarceti-va fetele voastre la toate locurile de Ruga-
ciune''^'^' si invocati-L pe El cu credinta adevarata in religia Lui! Precum
v-a creat El, asa va veti intoarce.

O^^O
33) Aducandu-le daune, ca urmare a pacatului nostru.

34) Care vor pierde atat aceasta lume. cat si Lumea de Apoi.

35) Din Rai.

36) Se adreseaza lui Adam. Evei si lui Iblis in sensul ca

dusmanii lui Iblis si el le va fi dusman lor.

37) Pana la momentul mortii.

38) In Ziua de Apoi, pentru judecata.

39) Cu sensul de "neam omenesc, oameni".

40) Care dovedesc harul si indurarea lui Allah asupra robilor Sai.

41) Binefacerea Lui (si-i vor multumi).

42) Pe Adam si Eva.

43) In toate momentele si locurile pentru Rugaciune si oricare ar fi locul unde

va impliniti Rugaciunea, intoarceti fetele voastre spre Ka'aba.
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30. El a calauzit o parte, in vreme ce o parte a meritat sa o lase sa

rataceasca''*'^'; caci ei si i-au luat pe seitani ca aliati''*^', in locul lui

Allah, si au socotit ca sunt bine calauziti.

31. O, fii ai lui Adam! Luati-va gatelile*'**^' voastre la toate locurile de
Rugaciune!*'*^' Mancati si beti, insa nu intreceti masura, fiindca El nu-i

iubeste pe cei care intrec masura!

32. Spune: "Cine a oprit podoaba*'^^' oranduita de Allah, pe care El a

facut-o pentru robii Sai*^^' si bunatatile cele trebuincioase pentru

vietuire?" Spune: "Ele sunt pentru aceia care cred, in viata

lumeasca<^°', si numai pentru ei in Ziua Invierii.*^^' Astfel facem Noi
versetele Noastre limpezi pentru niste oameni care stiu".

33. Spune: "Domnul meu a oprit nelegiuirile - atat pe cele vazute cat

si pe cele nevazute - precum si pacatul*^^', nedreptatirea [altora] sau

sa-i faceti lui Allah asociati, de vreme ce El nu a trimis o astfel de
porunca, sau sa spuneti despre Allah ceea ce nu stiti j^^'

34. Pentru fiecare comunitate este un sorocj^'^' Cand soseste sorocul

lor, ele nu pot nici sa-1 intarzie cu un ceas si nici nu-1 pot grabi.

o^g^o

44) Acestia sunt necredinciosii.

45) Sprijinitori sau stapani.

46) A se intelege prin gateala atat curatenia corporala, cat si alegerea celor

mai bune straie.

47) Paganii din Arabia preislamica faceau inconjurul templului Al-Ka'aba in

pielea goala. Allah interzice aceasta practica si le porunceste oamenilor sa-si aco-

pere goliciunea. Aceasta este o porunca adresata dreptcredinciosilor de a imbraca

vesminte alese de fiecare data cand merg la moschee sau la o adunare.

48) Vesmintele, in primul rand.

49) Din produse vegetale, precum bumbacul si inul, din produse animale.

precum lana si matasea, sau din metale, precum zalele etc.

50) Dar se folosesc si necredinciosii de ele in viata lumeasca.

51) Exclusiv pentru dreptcredinciosi in Viata de Apoi, fiindca numai ei vor intra

in Paradis.

52) S-a interpretat si ca insemnand "bauturile alcoolice".

53) In legatura cu cele permise si cu cele nepermise sau cu idolatria.

54) Un termen prestabilit la care pedeapsa se abate asupra ei.
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35. O, fii ai lui Adam!*^^' De va vor veni trimisi [alesi] chiar dintre voi

si va vor talcui semnele Mele, atunci aceia care sunt cu frica*^^' si fac

bine nu au a se teme*^^' pentru ei si nici nu vor fi ei mahniti.*^^'

36. insa aceia care iau semnele Noastre drept mincinoase si se intorc

semeti de la ele, aceia vor fi oaspeti ai Focului si ei vesnic vor ramane
in el.

37. Si cine este mai nelegiuit decat aceia care nascoceste minciuni,

punandu-le pe seama lui Allah, sau ia semnele Lui drept minciuni?*^^'

Acestia vor avea partea lor, care le-a fost prescrisa, pana ce vor veni

la ei trimisii Nostri pentru a le lua sufletele.''^^' Vor zice ei: "Unde este

ceea ce voi ati chemat in afara lui AUah?"'*^^' Si vor raspunde ei: "Ei

ne-au parasit pe noi!" Si ei marturisesc astfel impotriva sufletelor lor

ca ei sunt necredinciosi.*^^'

38. El [Allah] va grai<^^': "Intrati in Foe printre djinnii si oamenii'^''' din

comunitatile care au fost mai Tnainte de voi!". Si de fiecare data cand
va intra o comunitate*^^', o va blestema pe sora ei.*^^' Apoi, cand toate

vor ajunge acolo, ultima dintre ele va zice despre prima: "Doamne,
acestia ne-au dus pe noi in ratacire, deci da-le lor chinul inmultit in

Foe!". El va zice atunci: "Pentru fiecare va fi indoita, insa voi nu
stiti!"(67)

39. Atunci cea dintai va zice celei de pe urma: "Dar voi nu aveti nici un
merit in plus fata de noi! Asadar, gustati chinul pentru ceea ce v-ati

agonisit!".(68)

55) Prin fiii lui Adam se au in vedere toate comunitatile.

56) Sa nu-i socoteasca pe trimisi drept mincinosi.

57) De pedeapsa.

58) In Lumea de Apoi.

59) In ciuda nelegiuirii, nascocirilor si tagaduirii. ei vor avea parte de viata si

de cele trebuincioase traiului pana ce le soseste sorocul.

60) Adica pana ce ingerii mortii le vor lua sufleteie.

61) Adica idoiii pe care i-ati adorat, pentru a va fi acum mijiocitori.

62) Prin faptui ca au adorat ceea ce nu merita sa fie adorat.

63) In Ziua de Apoi.

64) Necredinciosii neamurilor trecute au fost de doua feluri: djinni si oameni.

65) In infern.

66) Pe cea dinaintea ei, pentru ca a dus-o in ratacire.

67) De ce pedeapsa veti avea parte.

68) Va fi hotararea lui Allah pentru ei toti.
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40. Pentru aceia care iau semnele noastre drept mincinoase si se

Tntorc de la ele cu semetie, portile cerului nu li se vor deschide lor si

nu vor intra ei in Rai decat atunci cand va intra camila prin urechile

acului'^^l Astfel ii rasplatim Noi pe marii pacatosi!

41. Ei in Gheena vor avea culcus, iar deasupra lor [vor fi] aco-

peraminte [tot de foe]. Astfel li rasplatim Noi pe cei nelegiuiti!

42. Cat despre aceia care cred si plinesc fapte bune, Noi nu putem
impune nici unui suflet o povara peste puterile lui, iar acestia vor fi

oaspetii Raiului si ei in el vor salaslui vesnic.

43. Si Noi vom indeparta din piepturile lor toata pizma si pe sub ei

vor curge paraie si vor zice ei: "Lauda lui Allah care ne-a calauzit spre

acestea! Si noi nu am fi fost indreptati pe calea cea buna, daca Allah

nu ne-ar fi calauzit. Trimisii Domnului nostru au venit cu Adevarul!" Si

catre ei se va striga: "Acesta este Raiul [pentru voij! Ati fost facuti

salasluitori ai lui pentru ceea ce ati faptuit".

44. Si vor striga atunci oaspetii Raiului catre oaspetii ladului'^'-'': "Noi

am gasit cu adevarat ceea ce Domnul nostru ne-a fagaduit!*^^' Dar voi

ati gasit cu adevarat ceea ce Domnul vostru v-a faqaduit?"*'^' Vor
raspunde ei: "Da!". Insa un crainic va vesti printre ei*^'^': "Blestemul lui

Allah se abate asupra nelegiuitilor,

45. Care opresc de la drumul lui AUah'^'^' si cauta sa-1 faca stramb si

nu cred in Viata de Apoi"''^'.

46. Iar intre cele doua [tabere] este un zid, iar pe crestele zidului

(AI-'A'raf) se vor afla oamenii care-i cunosc pe cei din fiecare tabara

dupa trasaturile lor.<^^' Si vor striga ei catre oaspetii Raiului, zicand:

"Pace asupra voastra!" Ei nu au intrat in el, dar ei doresc [sa intre].

O^^O
69) Metafora pentru imposibilitatea produc

aceasta antiteza dintre camila - animalul eel mai r

ac - un obiect de dimensiuni insignifiante.

70) Dojenitori.

71) Dobandind aceste pozitii inalte.

72) Coborandu-se in cele mai adanci strafunduri.

73) Intre cele doua grupuri, astfel meat sa-l auda toti.

74) Se opresc pe ei insisi si-i opresc si pe altii de la reiigia
'

75) Spun vorbe urate si comit fapte rele pentru ca ei nu

ceara socoteala sau sa fie pedepsiti pentru aceasta.

76) Locuitorii Raiului au chipurile albe, iar locuitorii ladului

li cea dreapta.

J asteapta sa li
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47. lar cand privirile lor vor fi intoarse catre oaspetii ladului, vor zice

ei: "Doamne! Nu ne aseza pe noi impreuna cu neamul celor

nelegiuiti!".

48. Si vor striga cei care stau pe crestele zidului (Al-'A'raf) catre unii

barbati*''^' pe care-i cunosc dupa trasaturile lor, zicand: "Nefolositor

este ceea ce voi ati adunat, ca si faptul ca v-ati semetit!"''''^'.

49. Oare acestia'''^' sunt cei despre care ati jurat ca Allah nu le va

darui indurare?<^°' Intrati in Rai fara a va teme si nu veti avea de ce sa

vaintristati!"*^-^'

50. Si oaspetii ladului vor striga catre oaspetii Raiului: "Var^sati si

asupra noastra apa sau altceva din ceea ce v-a daruit Allah !"*^^' Insa ei

vor raspunde: "Allah le-a oprit pentru necredinciosii

51. Aceia care au luat religia in deradere si in joaca si pe care i-a

amagit viata lumeasca!"*^^' Astazi, Noi li uitam*^'^' asa cum ei au uitat

intalnirea cu aceasta Zi a lor si pentru ca ei au tagaduit semnele
Noastre!

52. Noi le-am adus o Carte pe care am deslusit-o, in deplina

cunostinta, drept calauza si indrumare pentru un neam [de oameni]

care cred.

53. Oare asteapta ei altceva decat implinirea ei?*^^' In ziua cand va

veni implinirea ei, vor zice aceia care mai inainte au uitat-o: "Trimisii

Domnului nostru au venit cu Adevarul. Oare avea-vom noi mijlocitori

care sa intervina pentru noi? Sau putea-vom noi sa fim readusi [pe

pamant], pentru ca sa implinim alte [fapte] decat cele pe care le-am

savarsit?" Ei si-au pierdut, neindoielnic, sufletele si i-au parasit pe ei

cele pe care le-au nascocit.

77) Capetenii ale celor rataciti. pe care-i vor recunoaste, chiar daca s-au

schimbat chipurile lor.

78) Averile pe care le-ati strans si faptul ca v-ati aratat trufasi fata de Adevar

79) Cei cu credinta slaba.

80) Ridicandu-i pe trepte mai inalte in Viata de Apoi.

81) Ei nu trebuie sa se teama de pedeapsa care va cobori asupra necredin-

ciosilor si nu trebuie sa fie tristi, asemenea lor.

82) bin bucate si fructe.

83) Cu placerile ei trecatoare si nu s-au gandit la Viata de Apoi.

84) Nu-i mai bagam in seama, considerandu-i ca si uitati.

85) Implinirea celor prescrise in Coran referitor la Inviere, judecata si rasplata.
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54. Domnul vostru este Allah, care a creat cerurile si pamantul in

sase zile, iar apoi s-a asezat pe Tron'^^'. El face ca noaptea sa invaluie

ziua, urmandu-i degraba.*^^' [El a creat] Soarele, Luna si stelele supuse
poruncii Sale. Si nu este decat a Lui infaptuirea si stapanirea*^^'.

Binecuvantat este Allah, Domnul lumilor!

55. Chemati-L pe Domnul vostru cu umilinta si intr-ascuns'^^'! El nu-i

iubeste pe cei nelegiuiti!

56. Nu faceti stricaciune pe pamant, dupa buna lui intocmire*^'-'', ci

chemati-L pe El Tntru frica si nadejde'^^', caci indurarea lui Allah este

aproape de aceia care savarsesc bine.

57. El este eel care trimite vanturile ca vestire a indurarii Sale. '^2)

Apoi, dupa ce ele ridica nouri grei*^^', Ti manam Noi spre taram
mort*^*^', si pogoram peste el apa si scoatem cu ea tot felul de roade.

Astfel ii vom scoate Noi si pe morti*^^'; poate ca va va fi aminte!

58. in taramul eel bun cresc plante, cu voia lui Allah, pe cand in

taramul eel rau nu cresc decat cu greu si neindestulatoare.*^*^' Astfel

talcuim Noi semnele pentru oamenii care aduc multumire.

59. Noi 1-am trimis pe Noe*^^' la neamul sau, caruia i-a zis: "O, neam
al meu! Adorati-L pe Allah! Voi nu aveti alta divinitate in afara Lui! Eu
ma tem pentru voi*^^' de chinul unei zile cumplite"*^^'.

86) Nici o interpretare nu este in masura sa dea sensul adevarat al acestor

expresii.

87) Sa se succeada una dupa alta fara intrerupere.

88) e a creat toata faptura.

89) Invocarea cu umilinta si in adancul inimii este mai aproape de devotament
si mai departe de fatarnicie.

90) Dupa ce Allah 1-a creat si 1-a randuit astfel meat sa fie potrivit pentru toate

fapturile sale.

91) Cu frica de pedeapsa Lui si cu nadejde in rasplata Lui.

92) Pentru a vesti ploaia adusa de norii ce sunt purtati dintr-un loc in altul.

93) Incarcati de ploaie.

94) Lipsit de vegetatie, din pricina uscaciunii.

95) Ii vom invia in Ziua de Apoi, asa cum am dat viata taramului mort.

96) Ibn Abbas, exeget al textului canonic, a interpretat acest verset ca fiind o
pilda pentru a ilustra deosebirea dintre credincios si necredincios.

97) Inlimba araba JVuh.

98) Daca nu-L veti adora pe El sau veti adora pe altcineva.

99) Ziua Judecatii de Apoi sau Ziua potopului.
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60. Dar capeteniile neamului sau au raspuns: "Noi te vedem pe
tine*^'-"^' Tntr-o ratacire invederata!"

61. El le-a raspuns: "O, neam al meu! Eu nu sunt in ratacire, ci eu
sunt trimis de catre Stapanul lumilor.

62. Eu va vestesc mesajele Stapanului meu si voi sa va povatuiesc,

caci eu stiu de la Allah ceea ce voi nu stiti.

63. Oare va mirati voi ca v-a venit o indemnare de la Domnul vostru

printr-un om dintre voi, pentru ca sa va previna'^°^', pentru ca voi sa

fiti cu frica, in nadejdea ca voi veti avea parte de indurare?".

64. Dar ei 1-au socotit mincinos. Insa Noi 1-am mantuit pe el si pe cei

care au fost cu el in corabie si i-am inecat pe cei care au socotit

semnele Noastre drept minciuni pentru ca ei au fost un neam de orbi.

65. Si [neamului] "Ad [1 1-am trimis] pe fratele lor Hud*^^^', care le-a zis:

"O, neam al meu! Adorati-L pe Allah! Voi nu aveti alta divinitate in

afara Lui! Si oare nu va temeti voi?"

66. Dar carmuitorii neamului sau, care nu credeau, au zis: "Noi te

vedem pe tine in ignoranta*^'^^' si te socotim pe tine dintre cei

mincinosi!"

67. A zis el: "O, neam al meu! Nu este in mine pic de ignoranta, ci eu

sunt trimis de Stapanul lumilor.

68. Eu va vestesc mesajele Domnului meu si eu sunt pentru voi

sfatuitor credincios.*^'-"^'

100) Cu aceasta chemare la credinta intr-un singur Dumnezeu.
101) Asupra pedepsei, daca nu veti crede!

102) Neamul 'Aad (sau 'Aditii) si neamul Thamud (sau Thamuditii, la care se

va face referire in versetul 73 din aceasta sura) sunt vechi populatii pagane din

Peninsula Araba. Pacatele si pedeapsa lor vor fi aduse ca pilda in cateva sure din

Coran. Neamul 'Aad ar fi fost un neam de uriasi care au trait in Arabia de Sud.

Mormantul profetului ior Hud, din valea Hadramawt, este si astazi venerat. Referiri

la acest neam si la pedepsirea lui revin in alte sure coranice: 11:52-56. 26:123-

139 etc.

103) Din cauza ca ai parasit credinta neamului tau. imbratisand o alta religie.

104) In transmiterea mesajului, fara sa va mint.
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69. Oare va mirati ca indemnul va vine de la Domnul vostru printr-un

om dintre voi pentru a va preveni? Aduceti-va aminte ca El v-a facut

urmasi ai neamului lui Noe si v-a facut mai mari la infatisare decat pe
gj(i05) gj aduceti-va aminte de binefacerile lui Allah; poate ca voi o sa

izbandit'i!"(i06)

70. Au zis ei: "Ai venit la noi pentru ca noi sa-L adoram pe Allah

singur si sa parasim ceea ce au adorat parintii nostri? Adu asupra
noastra cele cu care ne ameninti, daca tu esti dintre cei ce spun
adevarul!"

71. A zis el: "Veti fi loviti de pedeapsa si mania Domnului vostru! Va
certati cu mine pentru niste nume pe care voi si parintii vostri le-ati

dat'^°^' fara ca Allah sa fi pogorat in legatura cu ele nici o dovada?
Asteptati, asadar!'^°^' Dar si eu voi fi impreuna cu voi printre cei care

asteapta!"

72. Si Noi 1-am mantuit pe el si pe cei care au fost alaturi de el, prin

mila Noastra, si i-am starpit pe aceia care au tinut semnele Noastre
drept mincinoase si nu au fost credinciosi.

73. Si [neamului] Thamud [i 1-am trimis] pe fratele lor Salih, [care] le-a

zis: "O, neam al meu! Adorati-L pe Allah! Voi nu aveti alta divinitate in

afara Lui! lata ca aveti dovada limpede [intru aceasta] de la Domnul
vostru. Aceasta este camila de la Allah, daruita voua drept semn'^°^).

Lasati-o sa manance pe pamantul lui Allah si nu o atingeti cu nici un
rau, ca sa nu va ajunga un chin dureros!

74. Si aduceti-va aminte ca El v-a facut urmasi ai [neamului] 'Ad si v-a

dat salas pe acest pamant<^^°), pentru ca sa va Tnaltati palate*^ ^^) in

sesurile lui si sa va sapati case in munti.*-^^^' Aduceti-va aminte de
binefacerile lui Allah si nu faceti rau pe acest pamant, aducand
stricaciune!"

105) Mai inalti si mai puternici.

106) Sa ajungeti in Paradis.

107) Idolii, care nu sunt decat niste nume.
108) Pedeapsa cu care au fost amenintati.

109) O camila minune pe care Allah a creat-o din stanca muntelui, ca semn
al sinceritatii profetului Salih.

110) Adica in zona Al-Hijr, unde se afla un oras infloritor, distrus o data cu

neamul 'Ad. Astazi. este o vak
111) In care sa locuifi in timpul verii.

112) In care sa locuiti in timpul iernii.
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75. Dar capeteniile cele ingamfate din neamul sau au zis acelora

care erau socotiti slabi, acelora care credeau dintre ei: "Stiti voi de

buna seama ca Salih este trimis de Domnul sau?" Ei le-au raspuns:

"Noi suntem cu credinta in cele cu care a fost trimis!"

76. Dar cei ingamfati au zis: "Noi, in ceea ce credeti voi, suntem
neincrezatori!"

77. Si au ologit camila [si au injunghiat-ol'^^^' si au calcat porunca
Domnului lor, zicand: "O, Salih, adu asupra noastra cele cu care ne
ameninti, daca tu esti dintre trimisi!"*^^'^'

78. Atunci i-a lovit pe ei strigatul si dimineata au fost aflati zacand
Tntinsi in casele lorj^^^'

79. lar el s-a Tntors de la ei, zicand: "O, neam al meu! Eu v-am vestit

mesajul Domnului meu si v-am povatuit de bine, insa voi nu-i iubiti pe
povatuitori!"

80. Si [cand 1-a trimis] pe Lot*^^*^', care a zis neamului sau: "Va dedati

voi unei asemenea desfranari pe care nimeni, din toate lumile, nu a

mai cunoscut-o inainte de voi?

81. Voi mergeti la barbati, in locul femeilor [in loc sa mergeti la sotiile

voastre], pentru a va potoli poftele! In adevar, voi sunteti un neam de
desfranati!"

82. Si neamul sau nu a avut alt raspuns decat a zis: "Scoateti-i pe
ei'^^^' din cetatea voastra!*^^^' Ei sunt oamenii care vor sa se tina

neprihaniti!"

83. Si Noi 1-am mantuit pe el impreuna cu familia lui, afara de
muierea lui, care a fost printre cei pierduti.*^^^'

O^^O
113) I-au taiat mai intai picioarele cu sabia. iar apoi au injunghiat-o

114) Pedeapsa pentru uciderea camilei.

115) Cu fata spre pamant, fara viata.

116) Lot era nepotul lui Avraam si locuia ir

a neamul din aceasta cetate si din imprejurimi, pentru a-1 indemna !<

n El si pentru a-i opri de la pacate si de la pederastie, pe care

unoscuse alt neam pana la ei.

117) Pe Lot si pe ceilalti credinciosi.

118) Sodoma si Gomora.
119) Cei ramasi in cetate si nimiciti.
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84. Si Noi am lasat sa cada peste ei ploaie'^^'^'. Deci priveste cum a

fost sfarsitul nelegiuitilor!

85. Si la Madyan'^^^' [I 1-am trimis] pe fratele lor Suayb, care le-a zis:

"O, neam al meu! Adorati-L pe Allah! Voi nu aveti alta divinitate in

afara Lui! lata ca v-a venit o dovada limpede [pentru aceasta] de la

Domnul vostru! Deci, dati masura si greutate dreapta si nu dati

oamenilor mai putin din lucrurile [care li se cuvin] lor! Si nu faceti

stricaciune pe pamant, dupa buna lui intocmire!'^22) Aceasta este mai
bine pentm voi, daca sunteti credinciosi!

86. Si nu va asezati in fiecare drum, ca sa amenintati si sa-1

Tmpiedicati de la calea lui Allah pe eel care crede in El si sa cercati sa

o faceti stramba! Aduceti-va aminte ca voi ati fost putini si ca El v-a

Tnmultit! Si priviti cum a fost sfarsitul facatorilor de stricaciune!

87. Daca o parte dintre voi a crezut in [mesajul] eel cu care eu am
fost trimis, dar o alta parte nu crede, atunci aveti rabdare pana ce

Allah va judeca Tntre noi'^^-^', caci El este eel mai bun dintre

judecatori!".

88. Dar au zis capeteniile din neamul lui, care se semeteau'^^'^': "Te

vom alunga, o Suayb, pe tine si pe aceia care cred impreuna cu tine,

afara din cetatea noastra! Sau va intoarceti la religia noastra!". Insa el

le-a raspuns: "Chiar daca nu voim s-o facem?*^^^'

89. Am nascoci minciuni impotriva lui Allah, daca ne-am intoarce la

religia voastra dupa ce Allah ne-a mantuit de ea'^^^'. Noi nu trebuie sa

ne intoarcem la ea decat daca voieste Allah, Domnul nostru [sa ne
duca in ratacirej! Insa Domnul nostru cuprinde toate lucrurile cu stiinta

Sa. Noi in Allah ne incredem!*^^''' Doamne, judeca intre noi si intre

neamul nostru intru dreptate, caci Tu esti eel mai bun dintre jude-

catori!".

120) Ploaie de pietre si foe. Vezi si sura 11:82.

121) Numele unui trib si al unui oras, in apropiere de Ma'an, pe drumul
Hedjazului.

122) Prin necredinta si nelegiuire.

123) Pentru ca adeptii Adevarului sa izbandeasca asupra adeptilor

neadevarului.

124) Sa nu creada.

125) Ne veti constrange la aceasta, chiar daca nu voim s-o facem?

126) La randuiala sau credinta pagana.

127) Ca sa ne pazeasca sa nu ne mai intoarcem la ea.
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90. Au zis atunci capeteniile care nu credeau din neamul lui: "Daca-1

urmati pe Suayb, atunci [sa stiti ca] voi sunteti pierduti!"

9 1 . Si i-a lovit cutremurul si dimineata i-a gasit zacand intinsi in casele

lor(i28).

92. Cei care 1-au socotit pe Suayb mincinos au fost ca si cand n-ar fi

petrecut niciodata in ele.*^^^' Aceia care 1-au socotit pe Suayb
mincinos, aceia au fost pierduti!

93. S-a intors de la ei si le-a zis: O, neam al meu! Eu doara v-am
vestit mesajele Domnului meu si v-am sfatuit pe voi! Cum sa ma
intristez eu pentru un neam de necredinciosi?!"

94. Si Noi nu am trimis nici un profet intr-o cetate fara sa nu fi lovit

poporul ei cu nenorocire si stricaciune, pentru ca ei sa se roage

[pentru iertare],

95. Apoi am schimbat raul cu bine, astfel incat ei au crescut in numar
si in bogatie si au zis: "1-au atins si pe parintii nostri nenorocirea si

indestularea!". Atunci i-am luat Noi pe neasteptate, fara ca ei sa-si

dea seama.

96. Daca neamurile acestor cetati ar fi crezut si ar fi avut frica,

atunci Noi le-am fi daruit binecuvantari din cer si de pre pamant'^^'^'.

Insa ei i-au socotit mincinosi*^^^' si din aceasta pricina Noi i-am

apucat*-^^^' pentru ceea ce au agonisit.*^^^'

97. Oare locuitorii cetatilor'^^'^' erau siguri ca nu va veni peste ei

pedeapsa Noastra, in timpul noptii, pe cand ei dormeau?

98. Oare locuitorii cetatilor erau siguri ca nu va veni peste ei

pedeapsa Noastra in plina zi, pe cand ei se veseleau?

o^g^o
128) Morti.

129) In casele lor.

130) Ar fi avut parte de ploaia cerului si de roadele pamantului

131) Pe profeti.

132) 1-am pedepsit.

133) Pentru pacatele pe care le-a savarsit.

134) Mentionate mai inainte.
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99. Oare se credeau ei la adapost de viclenia lui Allah?'^'^^' Dar nu se

poate socoti la adapost de viclesugurile lui Allah decat neamul celor

pierduti!

100. Oare nu le-a fost limpede celor care au primit pamantul ca

mostenire de la neamul lui de dinainte*^'^'^' ca Noi, daca voim, putem
sa-i pedepsim pentru pacatele lor si sa le pecetluim inimile'^^''), ca ei

sa nu mai auda nimic?

101. lata aceste cetati*^'^^', ale caror istorii ti le povestim! Trimisii lor

au venit la ei cu semne limpezi, insa ei nu au voit sa creada in ceea ce

socotisera mai inainte a fi minciuna. Asa pecetluieste Allah inimile

necredinciosilor!

102. Noi nu i-am gasit pe cei mai multi dintre ei tinand un legamant,

ci pe cei mai multi dintre ei i-am aflat abatuti din drum.

103. Apoi, dupa ei*^^^', Noi 1-am trimis pe Moise cu semnele
Noastre(i'^°' la Faraon*^'^^' si la dregatorii lui, insa ei s-au aratat nedrepti

fata de ele.'^'^^) Priveste, dara, cum a fost sfarsitul facatorilor de
stricaciuni!

104. Si a zis Moise: "O, Faraon! Eu sunt un trimis al Stapanului lumi-

lor(i43);

105. Se cuvine, asadar, sa nu spun nimic alta pe seama lui Allah

decat numai adevarul. Am venit la voi cu dovada limpede*^'*'^' de la

Domnul vostru, deci trimite cu mine pe fiii lui Israel!"

106. A zis [Faraon]: "Daca ai venit cu un semn, atunci adu-1 daca esti

dintre cei care spun adevarul!"

O^l^O
135) In sensul ca El li poate nimici pe robii Lui tocmai atunci cand ei se

asteapta mai putin.

136) Pe care Allah 1-a nimicit pentru pacatele fiilor lui.

137) Astfel meat sa nu mai primeasca nici o povata si nici o credinta.

138) Cele mentionate in versetele anterioare. adica ale neamurilor lui Noe.
'Ad, Thamud, ale neamurilor lui Lot si Suayb.

139) Dupa mesagerii pe care i-am pomenit mai inainte.

140) Semnele si minunile profetiei.

141) Titlul regiior Egiptului, in vremea lui Moise.

142) Fata de semnele Noastre.

143) M-a trimis la tine facatorul tuturor lucrurilor si stapanul lor.

144) Semn de la El, care dovedeste adevarul spuselor mele.
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107. Atunci a aruncat toiagul sau si, iata, ca el era un sarpe vadit.*^'^^'

108. Si a scos mana sa'^'^*^' si, iata, ea era alba'^'^''' pentru cei care

priveau.

109. Au zis atunci dregatorii din neamul lui Faraon: "Acesta este un
vrajitor iscusit!

1 10. El voieste sa va scoata pe voi din pamantul vostru!"*^'^^' "Deci ce

porunciti?" [a intrebat Faraon].

111. Au zis ei: "Amana-1 pe el si pe fratele lui'^'*^' si trimite in orase

strangatori,

112. Care sa-i aduca la tine pe toti vrajitorii iscusiti!"

113. Si au venit vrajitorii la Faraon si au zis: "Vom avea noi parte de

rasplata, daca noi vom fi cei biruitori?"

114. Le-a raspuns: "Da! Si veti fi voi, fara indoiala, dintre cei

apropiati mie!"

115. [Atunci] au zis ei: "O, Moise! Vrei sa arunci tu [primul] ori suntem
noi cei care arunca [primii]?"

116. Le-a raspuns [Moise]: "Aruncati voi!" Si cand au aruncat ei, au

fermecat ochii oamenilor*-^^^' si i-au infricosat si au adus vraja mare!

117. Si i-am revelat Noi lui Moise: "Arunca toiagul tau!" Si iata ca
el(i5i) a insfacat ceea ce ei izvodiseraj^^^'

118. Si astfel adevarul a iesit la iveala*^^'^', iar ceea ce faceau ei a

pierit.

O^g^O
145) Un sarpe adevarat, mare.

146) A scos mana sa din deschizatura vesmantului.

147) De un alb mai stralucitor decat lumina soarelui.

148) Din pamantul Egiptului, prin vrajile lui.

149) Amana luarea hotararii de pedepsire a lor si nu te grabi, pana ce nu se

va dovedi neputinta lor!

150) I-au facut sa-si inchipuie ceea ce nu exista in realitate.

151) Toiagul lui Moise prefacut in sarpe.

152) Ceea ce isi inchipuiau ca e adevarat si. de fapt, era fals, adica toiegele

lor prefacute in serpi.

153) S-a confirmat incapacitatea lor de a face ceea ce putea face Moise.
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119. Si ei [Faraon si dregatorii sai] au fost biruiti acolo*^^'^' si s-au

Tntors rusinati.*^^^'

120. Si s-au aruncat vrajitorii, prosternandu-se.<^^'^'

121. [Si] au zis ei: "Credem in Domnul lumilor,

122. In Domnul lui Moise si Aaron!"

123. A zis Faraon [atunci]: "Ati crezut in el mai Tnainte ca eu sa va fi

Tngaduit? Acesta este un viclesug*^^'' pe care 1-ati urzit fata de
cetate'^^^', pentru ca sa scoateti din ea poporul lui.*^^^' Dar veti afla

voi in curand!'-^^°'

124. Va voi taia mainile si picioarele voastre crucis*^^^' si apoi va voi

rastigni pe toti!"

125. Ei au raspuns: "Noi catre Domnul nostru ne Tntoarcem!*^'^^'

126. Tu nu te razbuni pe noi decat pentru ca noi am crezut in

semnele Domnului nostru, atunci cand ele ne-au venit. Doamne,
revarsa asupra noastra rabdare*^^^' si fa-ne pe noi sa murim cu

desavarsire supusi [musulmani]!"'^^'^'

127. Au zis dregatorii din neamul lui Faraon: "Vrei sa-i lasi pe Moise
si pe neamul lui sa faca stricaciune in tara si sa te paraseasca pe tine

si pe zeii tai?" A raspuns el: "li vom macelari pe fiii lor si le vom lasa in

viata pe muierile lor. Noi vom fi deasupra lor, biruitori!"

128. Moise a zis catre neamul sau: "Rugati-va lui Allah pentru ajutor

si fiti rabdatori*^*^^', caci al lui Allah este pamantul si El il da mostenire
cui voieste dintre robii Sai. lar sfarsitul [fericit] este al celor care au
frica."(i6e>)

154) In locul in care s-au adunat.

155) Umiliti.

156) Cand si-au dat seama de adevar.

157) Vrajile'pe care le-ati facut.

158) Egipt.

159) L-ati urzit impreuna cu Moise impotriva Egiptului.

160) li ameninta cu ceea ce urmeaza.

161) Adica piciorul drept si mana stanga (sau invers).

162) In Ziua Invierii (si nu ne pasa de amenintarile tale).

163) Ca sa dovedim religia Ta.

164) Supusi Tie cu totul.

165) Cu suferinta voastra.

166) De Allah.
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129. [Si] i-au raspuns ei: "Am avut de indurat'^^''' inainte ca tu sa vii la
j-jQj(i68)^ ca si dupa ce ai venit la noi!" Dar [Moise] le-a raspuns: "S-ar

putea ca Domnul vostru sa-1 nimiceasca pe dusmanul vostru'^^^' si sa va

faca pe voi stapani pe acest pamant pentru ca sa vada cum faceti

voi!"

130. Si am cercat Noi pe neamul lui Faraon cu ani de foamete si cu

lipsa de roade, poate ca vor lua aminte!

131. Si cand aveau parte de bine, atunci ziceau ei: "Aceasta ni se

cuvine noua!"<^''°' lar daca se abatea asupra lor ceva rau, atunci

vedeau semn rau in Moise si in cei care erau cu el. Insa semnele lor se

afla la AUah'^''^', dar cei mai multi dintre ei nu stiu!

132. Si au zis ei: "Orice semne ne vei aduce, ca sa ne farmed cu ele,

noi nu-ti vom fi tie credinciosi!"

133. Si am trimis Noi asupra lor potopul*^''^', lacustele*^'''^', padu-
chii'^'''^', broastele'i''^' si sangele'^'''^', ca semne deslusite, dar ei s-au

ingamfat si au fost un neam de pacatosi.

134. Si cand venea asupra lor pedeapsa, ziceau ei: "O, Moise! Roa-
ga-te pentru noi Stapanului tau, dupa legamantul pe care 1-a facut cu

tine! Si de ne vei izbavi de pedeapsa, vom crede in tine si-i vom lasa

sa piece impreuna cu tine pe fiii lui Israel!"

135. lar cand i-am izbavit Noi de pedeapsa pana la un termen
stabilit, pe care ei trebuia sa-1 atinga'^^^', lata ca ei au calcat

fagaduinta.

136. Deci ne-am razbunat pe ei si i-am inecat in mare, pentru ca ei

au luat de minciuna semnele Noastre si au fost nepasatori fata de ele.

167) Am fost umiliti de catre Faraon si ostenii sai.

168) Cu mesajul tau.

169) Pe Faraon si pe ostenii sai.

170) Fara sa vada in aceasta harul lui Allah si fara sa-i aduca muitumire.

171) Ca pedeapsa pentru faptele lor rele.

172) Torenti uriasi care au stricat culturile sau moartea violenta.

173) Care au devorat frunzele si roadele ramase dupa potop.

174) Paduchii propriu-zisi sau insectele mici care aduc daune culturilor.

175) Broastele s-au inmultit si s-au risipit pretutindeni, intrand in ca

apa si chiar in gurile lor atunci cand vorbeau.

176) Apa se preschimba in sange si oamenii nu mai puteau sa bea din (

177) Pana la termenul sorocit, constand in momentul nimicirii lor prin
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137. Si pe oamenii care au fost oprimati*^'^' i-am facut mostenitori

peste tinuturile de rasarit ale pamantului si peste tinuturile lui de
apus, pe care Noi le-am binecuvantat. lar cuvantul eel mai frumos al

Domnului tau asupra fiilor lui Israel s-a implinit'^''^' pentru ca au fost

statornici. Si Noi am nimicit ceea ce au durat Faraon si neamul sau<^^°'

si ceea ce ei au ridicat.*^^^'

138. Si i-am facut Noi pe fiii lui Israel sa treaca Marea.'^^^' Si au venit

ei la un neam care se inchina unor idoli. Atunci i-au zis ei: "O, Moise!

Fa-ne noua un zeu*^^^', asa cum au si ei zei!" Dar el le-a raspuns: "Voi

sunteti un neam de nestiutori!*^^'*'

139. Cele in care petrec acestia'^^^' pierdute sunt si in desert este

ceea ce fac ei!"*^^*^'

140. A [mai] zis el: "Sa va caut voua o alta divinitate in afara lui Allah,

care v-a pus pe voi mai presus de toate lumile?" j^^^'

141. [Aduceti-va voi aminte ca] Noi v-am izbavit de neamul lui Faraon
care v-a supus la eel mai rau chin, i-a macelarit pe fiii vostri si le-a

lasat in viata pe muierile voastre. Aceasta a fost grea incercare de la

Domnul vostru!

142. Si Noi i-am hotarat lui Moise dupa treizeci de nopti, pe care

le-am intregit cu inca alte zece, astfel incat termenul fixat de Domnul
sau venea dupa patruzeci de nopti. *^^^' Si Moise i-a zis fratelui sau

Aaron: "Tine-mi locul la neamul meu si fii cu dreptate si nu urma
drumul celor care aduc stricaciune!"

o^g^o
178) Prin inrobire si uciderea fiilor.

179) Promisiunea facuta de Allah fiilor lui Israel ca il va nimici pe F
180) Din imobile si palate.

181) Din gradini sau edificii.

182) In care s-au inecat dusmanii lor Este vorba de Marea Rosie.

183) Un idol.

184) Maretia puterii divine, pe care nu o are decat Allah eel Unic.

185) Adoratorii acelor idoli.

186) Adorarea idolilor

187) Lumile din vremea lor.

188) Allah i-a poruncit lui Moise sa urce pe muntele Tor pentru a-

: care le-a scris pentru neamul sau. A urcat Moise pe munte si a ra

itruzeci de zile, in care a adus tablele pe care a scris legile lor
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143. Si cand a venit Moise la timpul hotarat de Noi si a vorbit cu el

Domnul sau, a zis el: "Doamne, arata-Te mie ca sa Te vad!". 1-a

raspuns lui: "Tu nu Ma vei putea vedea, dar priveste la Munte si de va

ramane el neclintit, atunci Ma vei vedea! "'i^^' Si cand s-a aratat

Domnul sau Muntelui, 1-a prefacut in pulbere, iar Moise s-a prabusit

lesinat. Iar cand si-a venit in fire, a zis: "Marire Tie! Ma intorc la Tine

caindu-ma<^^°' si sunt eel dintai dintre credinciosi!"

144. A grait [Allah]: "O, Moise! Te-am ales, dintre toti oamenii,

pentru mesajele Mele si pentru cuvintele Mele!'^^^' Deci primeste ceea

ce-ti dau si fii dintre cei multumitori!"

145. Si Noi i-am scris pe table Tndemnare despre toate lucrurile si

talcuire despre toate lucrurile. f^^^' "Tine-le, asadar, cu putere'^^^' si po-

runceste neamului tau sa primeasca ce e mai bun in ele! Apoi va voi

arata voua salasul celor abatuti din drum.

146. Voi sa-i indepartez de la semnele Mele pe cei care sunt

ingamfati, pe pamant, pe nedrept. Chiar de-ar vedea fiecare semn, ei

tot nu cred in el. Iar daca vad calea cea buna, ei nu o primesc drept

drum, dar daca vad calea ratacirii, o primesc drept drum. Aceasta
pentru ca ei tin semnele Noastre de mincinoase si sunt nepasatori fata

de ele!

147. Iar aceia care tin de mincinoase semnele Noastre si intalnirea

cu Ziua de Apoi, faptele lor sunt in desert. Oare ar putea fi ei

rasplatiti altfel decat dupa ceea ce fac?"

148. Si neamul lui Moise a facut, dupa el, din podoabele lor un vitel

cu tmp care avea si muget.*^^'^' Oare n-au bagat ei de seama ca el nu
le vorbeste si nu-i calauzeste pe nici un drum? L-au luat pe el*^^^' [drept

Dumnezeu] si au fost ei nelegiuiti.

189) Si de va ramane pe locul sau nemiscat, cind Ma voi arata lui, si nu se

va cutremura. atunci Ma vei vedea.

190) Pentru ca am cutezat sa cer sa Te vad.

191) Cand te-am ales sa-ti transmit mesajul Meu si sa vorbesc cu tine.

192) Ingaduite si interzise.

193) Cu hotarare de a actiona in conformitate cu ele.

194) Dupa plecarea lui Moise la intalnirea hotarata cu Domnul sau, neamul
lui a facut un vitel din podoabele de aur, care datorita unui curent de aer ce

trecea prin interiorul lui scotea un sunet ce semana cu mugetui, dar el era un
trup lipsit de viata.
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149. Si cand s-au fost cait ei si si-au dat seama ca au ratacit, au zis:

"Daca nu se va Tndura Domnul nostru de noi si nu ne va ierta, vom fi si

noi printre cei pierduti!"

150. Si cand s-a intors Moise la neamul sau, maniat si intristat, a zis

el: "Mare rau ati savarsit voi in lipsa mea! Ati voit voi sa grabiti

porunca Domnului vostru?" Si a aruncat tablele, 1-a apucat de cap pe
fratele sau si 1-a tras spre el. Si a zis [Aaron]: "O, fiu al mamei mele!

Poporul m-a tinut de slab si aproape a fost sa ma ucida. Nu-i face pe
dusmani sa se bucure de nenorocirea mea si nu ma pune pe mine
alaturi de neamul celor nelegiuiti!"

151. A zis: "Doamne, iarta-mi mie si fratelui meu si lasa-ne pe noi sa

intram intru indurarea Ta, caci Tu esti eel mai Indurator dintre cei

Tnduratori".

152. Pe cei ce au primit [au adorat] vitelul li va ajunge manie de la

Domnul lor si Tnjosire in aceasta viata. Astfel li rasplatim Noi pe cei

care nascocesc [idoli],

153. Dar cu aceia care au savarsit fapte rele, dar dupa aceea s-au
^gj^(i96)

gj gy crezut, Domnul Tau este - dupa aceea - lertator,

Indurator [Ghafur, Rahim].

154. Si dupa ce s-a potolit mania lui Moise, a luat tablele. <^^''' In

scrisul lor era calauzire si indurare pentru aceia care se tem de
Domnul lor.

155. Si a ales Moise saptezeci de barbati din neamul sau pentru
timpul intalnirii cu Noi. Si cand i-a lovit cutremurul [de pamant], a zis

el: "Doamne, daca Tu ai fi voit, i-ai fi putut pierde mai dinainte, ca si

pe mine. Oare vrei Tu sa ne pierzi pentru ceea ce au savarsit cei

nelegiuiti dintre noi?'^^^' Aceasta nu este decat o incercare de la Tine,

cu care-i duci in ratacire pe cei care Tu voiesti si li calauzesti pe cei

care Tu voiesti. Tu esti Ocrotitorul nostru. Deci iarta-ne noua si Tndura-

Te de noi, caci Tu esti eel mai bun dintre iertatori!

O^l^O

195) Ca zeu al lor. pe

196) Fata de Allah.

197) Pe car

198) Cei ca
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156. Prescrie pentru noi binele in aceasta lume, ca si in Viata de
Apoi! Noi, iata ca ne intoarcem la Tine, caindu-ne". A grait [Allah]:

"Cu pedeapsa Mea li ajung pe cei care voiesc Eu, iar indurarea Mea
cuprinde toate lucrurile. Si Eu voi prescrie pentru aceia care au frica

si achita Dania [Az-Zakat] si cei care cred in semnele Noastre,

157. Pentru aceia care il urmeaza pe trimis, profetui neinvatat*^^^)^

despre care afla scris la ei in Tora si in Evanghelie. El le porunceste
ceea ce este bine si-i opreste de la ceea ce este urat, le ingaduie lor

bunatatile si le opreste lor pe cele necurate<2°°' si-i usureaza pe ei de
povara lor si de lanturile care au fost asupra lor. Cei ce cred in el'^°^' si

il sustin si il ajuta si urmeaza lumina'^^^' care a fost pogorata cu el,

aceia vor fi izbanditori".

158. Spune: "O, oameni! Eu sunt pentru voi toti trimisul lui Allah,

caruia li apartine imparatia cerurilor si a pamantului. Nu exista alta

divinitate in afara de El! El da viata si El da moarte. Deci credeti in

Allah si in trimisul Sau, profetul eel neinvatat, care crede in Allah si in

cuvintele Sale! Si urmati-1! Poate ca veti fi calauziti!"

159. Si in neamul lui Moise este o comunitate care-i calauzeste [pe

ceilalti] catre Adevar si cu el judeca, dupa dreptate.

160. Si Noi i-am impartit'^^'^' in douasprezece semintii, comunitati, si

i-am revelat lui Moise, atunci cand neamul sau i-a cerut de baut

[apa]<2°''): "Loveste cu toiagul tau in stanca!" Si iata ca au tasnit din ea

douasprezece izvoare, incat fiecare semintie stia locul sau de baut. Si

le-am facut umbra cu nourii*^°^' si am pogorat asupra lor mana si

prepelitele, [zicandj: "Mancati din bunatatile pe care vi le-am dat ca

hrana!" Si nedreptatea lor nu Ne-a atins pe Noi, ci cu ei insisi s-au

nedreptatit.

O^g^O

199) Care nu a primit invatatura de la oameni si care nu stia nici sa scrie. r

sa citeasca [Muhammed].
200) Cum sunt carnea de pore, mortaciunea si sangele.

201) In Profet.

202) Coranul.

203) Neamul lui Moise.

204) In desert.

205) Pentru a-i apara de dogoarea soarelui.
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161. Si cand li s-a spus'^^*^': "Locuiti in aceasta cetate*^^'''' si mancati
din ea de oriunde voiti, dar spuneti: "lertare!" Si intrati pe poarta*^°^',

prosternandu-va! Noi vom ierta pacatele voastre si le vom darui si mai
mult acelora care fac bine!".

162. Dar aceia care au fost nelegiuiti dintre ei au schimbat cu un altul

cuvantul care li se spusese. Atunci, Noi am trimis asupra lor pedeapsa
din cer, pentru ca au fost nelegiuiti. <2°5'

163. Intreaba-i pe ei'^^°' despre cetatea care era asezata langa Mare,

cand ei au calcat Sabatul! Pestii au venit la ei in ziua Sabatului, iesind

la suprafata; dar in ziua cand nu era Sabat, n-au venit la ei. Astfel

i-am incercat Noi pentru abaterea lor din drum.

164. Si cand a zis o multime dintre ei*^^^' "De ce indemnati un neam
pe care Allah voieste sa-1 nimiceasca sau sa-1 osandeasca la un chin

greu?", au raspuns [ceilalti]: "Pentru dezvinovatire la Domnul vostru; si

poate ca ei vor avea frica!"

165. Si cand au uitat ceea ce li s-a poruncit, i-am mantuit Noi pe cei

care au oprit de la rau si i-am osandit pe cei care au fost nelegiuiti la

chin aspru, pentru abaterea lor din drum.

166. Si pentru ca totusi au calcat ceea ce le fusese oprit, le-am zis

Noi: "Fiti maimute demne de dispret!"

167. Si [stii] cand Domnul tau a vestit ca El va trimite asupra lor(2i2)

pe cineva care sa-i cerce cu grea osanda pana in Ziua Invierii! Domnul
tau este repede la pedeapsa, dar El este lertator, Indurator [Ghafur,

Rahim].

168. Si Noi i-am impartit in comunitati pe pamant. Unii dintre ei

sunt drepti, iar altii sunt mai putin de-atat. Si i-am cercat cu bune si

rele, doar-doar se vor intoarce [la calea cea buna].

O^l^O
206) De catre Moise.

207) lerusalim.

208) Poarta cetatii.

209) Vezi si 2:57-59

210) Intreaba-i pe evre

211) Un grup dintre ev

212) Asupra iudeilor.
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169. Apoi, dupa ei au venit urmasi care au mostenit Cartea*^^^', insa

ei aleg ceea ce este mai josnic*^^'^' in aceasta lume, zicand: "Ni se va

ierta noua!" Si daca [lucruri] asemanatoare acestuia li se ofera lor, ei le

primesc. Oare nu s-a incheiat cu ei legamantul Cartii, ca ei sa nu puna
pe seama lui Allah decat Adevarul? Si-au cercetat ei ce se afla intr-

insa. Dar Casa din Lumea de Apoi este mai buna pentru cei care au

frica! Oare nu voiti sa pricepeti?

170. lar cei ce se tin de Carte si implinesc Rugaciunea [As-Salat], [sa

stie ca] Noi nu lasam sa se piarda rasplata celor cuviosi!

171. Si cand am ridicat Noi Muntele*^^^' deasupra lor, ca si cand ar

fi fost un umbrar'21^', si ei si-au inchipuit ca va cadea peste ei, [le-am

zis]: "Tineti cu putere ceea ce v-am dat si aduceti-va aminte de ceea

ce se afla inlauntru! Poate ca voi va veti feme!"

172. Si cand Domnul tau a scos urmasi din fiii lui Adam, din coastele
|qj.(217)^ si le-a cerut sa marturiseasca ei insisi, [zicandu-le]: "Nu sunt Eu
Domnul vostru?", au raspuns ei: "Ba da, facem marturie!", pentm ca

voi sa nu spuneti in Ziua Invierii: Noi am fost fara grija de
aceasta(2i8)!".

173. Sau sa nu spuneti "Parintii nostri au fost politeisti mai inainte,

iar noi suntem urmasi dupa ei. Vrei Tu sa ne pierzi pentru ceea ce au

facut cei mincinosi?".

174. Astfel facem Noi semnele limpezi; poate ca ei se vor

intoarce*^^^'.

213) Tora.

214) Tot ceea ce inseamna pacat.

215) MunteleTor.

216) yn nor.

217) In textul arab apare cuvantul Zuhur, plural de la zahr "spate, spinare".

218) Allah a facut legamant cu urmasii lui Adam, cand ei se aflau in lumea
invizibila. ca ei sa-L socoteasca a fi unic si sa se supuna randuielilor Sale. Allah a

introdus acest lucru in natura lor si ei au facut marturie in acest sens si 1-au dat

Domnului lor fagaduinta intru aceasta, dupa ce Allah i-a facut sa inteleaga ca acest

legamant le este luat pentru ca ei sa nu spuna in Ziua Invierii ca n-au avut

cunostinta de el sau ca parintii lor au fost rataciti si au ratacit s:

Allah a luat fagaduinta de la fiecare dintre ei.

219) La Adevar.
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175. Istoriseste-le lor vestea despre acela caruia Noi i-am dat

semnele Noastre, dar el s-a abatut de la ele. Seitan si 1-a supus si

astfel el s-a aflat printre cei rataciti

176. Daca Noi am fi voit, 1-am fi ridicat prin ele'^^O)^ ^j^gg g| ^ tnclinat

spre pamant si a urmat poftei sale. Pilda lui este asemenea pildei

cainelui: daca-1 alungi, el scoate limba gafaind; daca-1 lasi in pace, tot

scoate limba gafaind. Aceasta este pilda acelora care socotesc sem-
nele Noastre mincinoase. Istoriseste-le, dara, povestea; poate ca ei

vor cugeta!

177. Rea pilda este [aceasta] a neamului celor care au luat semnele
Noastre drept minciuni si impotriva lor insisi au savarsit ei

nedreptatea.

178. Acela pe care il calauzeste Allah este bine ocarmuit, iar aceia pe
care ii duce intru ratacire sunt pierduti.

179. Noi am facut pentru Gheena pe multi dintre djinni si

oameni<22^'. Ei au inimi, dar nu pricep cu ele; ei au ochi, dar nu vad cu

ei; ei au urechi, dar nu aud cu ele<222) Acestia sunt asemenea
dobitoacelor, ba ei sunt chiar si mai rataciti. Acestia sunt nepasatori.

180. Ale lui Allah sunt numele cele mai frumoase'^^'^'! Chemati-L cu

ele si departati-va de aceia care schimonosesc numele Lui'^^'^'! Ei vor fi

rasplatiti dupa ceea ce fac!

181. Si printre aceia pe care Noi i-am creat'^^S) gg gfig q comunitate

ce calauzeste dupa adevar si prin el purcede cu dreptate.

182. Pe aceia care socotesc semnele Noastre mincinoase li vom duce
treptat [catre pieire], prin mijloace pe care ei nu le stiu.

c:jw^)
220) Prin semnele Noastre.

221) Acestia sunt cei necredinciosi dintre ei.

222) Ei nu se folosesc de simturile cu care Allah i-a inzestrat pentru a se calauzi.

223) Cele nouazeci si noua de epitete sau nume sublime ale lui Allah. Conform
unui hadis, acela care le stie pe toate va ajunge in Paradis.

224) Le deformeaza si se abat cu ele de la adevar Aluzie la faptul ca paganii

legau numele unor idoli de numele lui Allah: Idolul Al-Lat era asocial cu numele

lui Allah, idolul Uzza era asociat cu epitetul Al-Aziz (Puternicul), iar idolul Manat
era asociat cu epitetul Al-Mannan (Binefacatorul).

225) Pentru a ajunge in Paradis.
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183. Voi sa le dau lor un ragaz, insa viclenia Mea este temeinica'^^^'.

184. Oare nu pricep ei? In tovarasul lor*^^?) nu este pic de
nebunie!<228) £| j^^ gg^g ^jgcg^t un prevenitor limpede'^^^'.

185. Oare nu vad ei Tmparatia cerurilor si a pamantului si [toate]

lucrurile pe care le-a creat Allah si ca s-ar putea ca sorocul lor sa fie

aproape?*^'^'^' In ce cuvinte vor crede ei dupa aceasta?'^^^'

186. Aceia pe care Allah Ti duce in ratacire nu au ocarmuitor, iar El li

lasa sa rataceasca in nelegiuirea lor*^^^'.

187. Ei*^^'^' Te vor Tntreba despre Ceas*^^'^': "Cand va veni el?"

Spune: "Numai la Domnul meu este stirea despre el. Numai El il va

descoperi la timpul lui. Va fi el greu pentru ceruri si pentru pamant si

nu va veni asupra voastra decat pe neasteptate". Te intreaba de parca

tu ai fi interesat [sa stii]'^'^^'. Spune: "Numai la Allah se afla stirea

despre el!". Dar cei mai multi oameni nu stiu.

188. Spune'23^': "Eu nu stapanesc nici un folos pentru mine si nici o

stricaciune, in afara de ceea ce voieste Allah. Daca eu as fi stiut

necunoscutul, as avea prisosinta de bunuri si nu m-ar atinge raul. Dar
eu nu sunt decat un prevestitor si un binevestitor pentru oamenii care

cred(237).

O^g^O
226) Cuvintele sunt adresate paganilor mekkani din neamul Qurays.

227) Profetui Muhammed.
228) Asa cum pretindeau adversarii sai.

229) Un profet care avertizeaza in mod clar.

230) Pieirea lor sa fie aproape. iar ei se afla in cea mai jalnica stare?

231) Dupa Coran, daca au crezut in el?

232) In necredinta lor.

233) Mekkanii.

234) Despre momentul Zilei de Apoi.

235) Profetul este, de fapt, interesat sa stie cand va sosi Ziua Invierii.

236) Se adreseaza lui Muhammed.
237) Eu nu sunt decat un trimis si nu stiu necunoscutul. Prin acest verset s-a

dat o replica tuturor acelora care pretindeau ca ar sti necunoscutul si ar putea

prezice viitorul. Daca Profetul insusi marturiseste ca el nu-1 cunoaste, atunci cum
ar putea cuteza altcineva sa pretinda acest lucru?
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189. El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet si din el a facut-

o si pe perechea lui, langa care el sa poata gasi liniste. Si cand el s-a

Tmpreunat cu ea, a purtat ea o sarcina usoara si putea umbla cu ea.

Dar cand s-a simtit mai grea, au strigat ei amandoi [rugandu-se] catre

Allah, Domnul lor: "De ne vei darui un [copil] bun, vom fi noi dintre cei

multumitori!".

190. Si cand le-a daruit lor un [copil] bun*^^^', 1-au facut Lui asociati,

ca rasplata pentru ceea ce le-a dat. Dar Allah s-a inaltat deasupra
celor pe care 1-au asociat [Lui].

191. li asociaza [Lui lucruri] ce nu creeaza nimic si care ele [insele]

sunt create

192. Si care nu-i pot ajuta pe ei cu nimic si nici lor insisi nu-si pot fi

de ajutor?

193. lar de-i chemati la drumul eel drept, ei nu va urmeaza. Tot una
este pentru voi de-i chemati ori de pastrati tacerel'^s?)

194. Aceia pe care voi li invocati in locul lui Allah sunt robi asemenea
voua*^'^°'. Invocati-i, asadar, si sa va raspunda, daca voi sunteti cu

adevarul!

195. Au ei, oare, picioare cu care sa mearga? Sau au ei maini cu

care sa loveasca? Sau au ei ochi cu care sa vada? Sau au ei urechi cu

care sa auda? Spune: "Chemati-i pe asociatii vostri si apoi folositi

viclenia impotriva mea si nu-mi dati nici un ragaz!"

196. Ocrotitorul meu este Allah Cel care a pogorat Cartea*^'^^' si El

ia asupra Sa [ocrotirea] celor evlaviosi'^'^^'.

197. Aceia pe care li chemati in locul Lui'^'is) nu vor putea sa va ajute

si nici lor insisi nu-si vor putea fi de ajutor.

198. lar daca-i chemi la calea cea dreapta, ei nu aud. li vezi cum se

uita la tine, ei insa nu vad.

c:jw^)
238) Aici este vorba despre idolatrii din neamul lui Adam.
239) Caci acesti idoli nu aud chemarea voastra.

240) Sunt fapturi ca si voi. fara nici o putere.

241) Coranul.

242) li ajuta si nu-i paraseste.

243) Adica idolii.
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199. Fii cu iertare*^'^'^', porunceste ceea ce este bun si indeparteaza-

te de nestiutori!

200. Si daca vreodata Seitan te imboldeste, ispitindu-te la rau, cauta

refugiu la Allah, caci El este Cel care Aude Totul [si] Binestiutor

[Sami', 'Alim].

201. Aceia care au frica [de Allah], cand li atinge ceva rau din partea

lui Seitan*^'^^', isi aduc aminte si lata cum ei vad [primejdia].

202. Insa pe fratii lor li imping [seitanii] in ratacire, incat apoi ei nu se

mai pot opri.

203. Si cand lor nu le aduci semn, atunci zic ei: "Nu-1 nascocesti tu?".

Spune: "Eu nu urmez decat ceea ce-mi este revelat de Domnul meu!"
Acestea*^'^^' sunt dovezi limpezi de la Domnul vostru, ocarmuire si

indurare pentru un neam [de oameni] care cred!

204. Si cand este citit Coranul, atunci ascultati-1 cu atentie si pastrati

tacere, poate ca voi veti avea parte de indurare [de la Allah]!

205. Pomeneste-L pe Domnul tau in sufletul tau*^'^^', cu umilinta si

frica, fara a o rosti cu glas tare, atat dimineata cat si seara, si nu fi

dintre cei nepasatori*^'^^'!

206. Chiar si cei ce sunt aproape de Domnul tau nu se socotesc prea

mari pentru a-L adora pe El, ci ei 11 preamaresc si se prosterneaza

dinaintea Lui(249).

o^g^o

244) Si nu te mania!

245) O ispita diavoleasca.

246) Coranul.

247) In acest verset se adreseaza Profetului Muhammed.
248) Cei care neglijeaza sa-L pomeneasca pe Allah.

249) Dupa acest ultim verset. in recitarea liturgica a Coranului urmeaza pros-

ternarea. Aceasta prosternare se gaseste in paisprezece locuri din Coran. Aici este

vorba de prima prosternare.
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121 SURAT AL-'ANFAL<i)

(Medinita [88]; 75 versetey^i

In numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. Ei te intreaba'^' despre prazi. Spune*'^': "Prazile sunt ale lui Allah si

ale Trimisului!*^'" Si fiti cu frica de Allah, fiti cu pace intre voi*^' si fiti

cu supunere fata de Allah si fata de Trimisul Sau'^', daca sunteti

credinciosi!

2. Ci cu adevarat, credinciosi sunt aceia ale caror inimi se cutremura*^'

cand se pomeneste [numele lui] Allah si a caror credinta sporeste cand
li se citesc versetele Lui si se incred in Domnul Lor.*^'

3. Si aceia care plinesc Rugaciunea [As-Sa/at]*^'^' si dau milostenie [pe

calea lui Allah] din cele cu care Noi i-am inzestrat'^^'.

4. Acestia sunt cu adevarat credinciosi si ei au trepte la Domnul
1qj.(12)^ precum si iertare si castig din belsug'^-^'.

O^i^O
1) In traducere "Sura Prazilor", dupa cuvantul 'anfal (pi. de nafal), care apare

in versetul 1 si dupa faptui ca ea a fost revelata in legatura cu prazile capturate

in urma bataliei de la Badr, din anul 2 al Hegirei. Vezi si 3:13.

2) Dupa o interpretare, versetele 30-37 ar apartine perioadei mekkane.

3) Companionii {as-sahaba) care au luat parte la batalia de la Badr il intreaba

pe Profet despre impartirea prazilor

4) Spune Muhammed!
5) Profetul le daruieste cui voieste el, respectand vointa lui Allah. Dupa batalia

de la Badr le-a impartit musulmaniior in mod egal. daruind chiar si mai mult

acelora care au cerut.

6) La impartirea prazilor sa nu va certati. Stabiliti legaturi de Intelegere intre

voi si evitati neintelegerile!

7) In legatura cu impartirea facuta.

8) De teama maretiei si puterii Lui.

9) Si nu doresc pe nimeni altcineva in afara de El.

10) Rugaciunile prescrise la vremea lor

11) Atat sub forma Daniel impuse, cat si sub forma pomenilor

12) Au pozitii inalte in Rai.

13) Prin rizq. tradus aici prin "castig", se are in vedere fericirea de care vor

avea parte in Paradis.
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5. La fel, in numele Adevarului te-a scos Domnul tau din casa ta*-^*^',

cu toate ca o parte dintre dreptcredinciosi nu erau doritori*^^'.

6. Ei se certau cu tine in legatura cu Adevarul*^'^', dupa ce el devenise

limpede, ca si cand ar fi fost dusi la moarte si chiar ar fi vazut-o<^^'.

7. [Aduceti-va aminte] cand Allah v-a fagaduit voua ca una din cele

doua cete*^^' va sa fie a voastra! Si ati fi vrut voi sa fie a voastra cea

care nu avea arme*^^', insa Allah a voit sa adevereasca Adevarul cu

vorbele Sale'^^' si sa-i nimiceasca pe necredinciosi pana la ultimul,

8. Pentru a face sa se adevereasca Adevarul si sa curme neadevarul,

cu toate ca nelegiuitii se impotriveau'^^'.

9. [Aduceti-va aminte] cand voi cereati ajutor Domnului vostru si El

v-a raspuns numaidecat: "Eu voi sa va vin in ajutor cu o mie de ingeri,

randuiti unul dupa altul"!

10. Allah nu 1-a facut*^^' decat pentru a fi buna vestire'^-^', pentru ca

inimile voastre sa-si gaseasca linistea cu ea. Si nu este victorie decat

numai de la Allah. Allah este Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

14) Din Medina pentru incursiunea de la Badr.

15) Sa iasa pentru a se intalni cu dusmanul. Aluzie la batalia de la Badr, pe

care unii dintre credinciosi nu o doreau.

16) Aici prin Adevar se are in vedere lupta sfanta (Jihad).

17) Aluzie la o serie de detalii ale bataliei de la Badr. Profetui cu oastea sa a

interceptat caravana la Badr. dar datorita abilitatii iui Abu Sufyan, acesta a scapat

din ambuscada. Cu toate acestea, Profetui a hotarat sa nu se intoarca la Medina,

ci sa infrunte oastea mekkana sosita in graba pentru a asigura protectia caravanei.

Nepregatiti pentru o astfel de eventuaiitate, unii musulmani (conform versetului 5)

s-au temut. Ciocnirea a survenit cateva zile mai tarziu cu victoria rasunatoare a

musulmanilor (vezi si 3:123 si nota).

18) Caravana condusa de Abu Sufyan, care se intorcea din Siria incarcata cu

marfuri. de o parte, si oastea condusa de Abu Jahl, sosita de la Mekka in ajutorul

ei, de cealalta parte.

19) Caravana, pentru a pune mana pe prazi fara lupta.

20) Prin promisiunea facuta dreptcredinciosilor ca vor obtine victoria asupra

adversarilor lor.

21) Dar AUafi le-a menit confruntarea cu oastea, pentru ca triumful Adevarului
- adica al noii religii - si infrangerea necredintei sa fie si mai evidenta.

22) Ajutorul acesta.

23) Vestire a victoriei.
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11. [Aduceti-va aminte] cand El v-a invaluit pe voi cu un somn, ca o

pavaza din partea Sa, si a pogorat asupra voastra din cer apa, ca sa

va curateasca pe voi cu ea*^*^' si sa indeparteze de la voi murdaria lui

Seitan'25) si sa va intareasca inimile si sa va statorniceasca picioarele

cuea(26).

12. [Aduceti-va aminte] cand Domnul tau le-a revelat ingerilor'27): "Eu

sunt cu voi! Intariti-i, asadar, pe cei care cred'^^'! Eu voi arunca
spaima in inimile celor care nu cred! Loviti-i, deci, peste gaturi si

loviti-i peste toate varfurile degetelor*^^'!

13. Aceasta pentru ca ei s-au impotrivit lui Allah si Trimisului Sau".

lar cu aceia care se impotrivesc lui Allah si Trimisului Sau, Allah este

aspru la pedeapsa.

14. Aceasta este [soarta voastra]'^^'! Gustati-o, deci! Si necredinciosii

vor avea parte de chinul Focului*^^'.

15. O, voi cei care credeti! Daca va intalniti cu cei care nu cred [si ei

sunt] in mers la lupta*'^^', nu le intoarceti spatele, [fugind]!

16. lar asupra celor care in ziua aceea'^'^' le vor intoarce spatele

[fugind] - in afara de cei care fac un ocolis pentru lupta sau de aceia

care se indreapta spre o alta ceata - se va abate mania lui Allah, iar

salasul lor va fi Gheena! Si ce cumplita soarta [vor avea ei]!

c:jw^)

24) Curatirea exterioara.

25) Adica ispita lui. aceasta fiind curatirea interioara.

26) Sa vi le fixeze pe nisip, dupa ce pamantul devenise compact.

27) Cu care a venit in ajutorul musulmanilor.

28) Alungand ispitele de ia ei si iuptand alaturi de ei.

29) Sensul general este de "loviti oricum este posibil!".

30) Se adreseaza necredinciosilor care vor avea parte de pedeapsa ir

31) In Lumea de Apoi.

32) O oaste numeroasa in mars de lupta.

33) In ziua intalnirii.
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17. Si nu voi i-ati omorat*^'^), ci Allah i-a omorat. Si cand tu ai aruncat

[un pumn de tarana]*^^), nu tu 1-ai aruncat, ci Allah 1-a aruncat. Si

aceasta ca sa-i daruiasca pe dreptcredinciosi cu o frumoasa
daruire(3S). Allah este Cel care Aude Totul [si] Atoatestiutor [Sami',

'Alim].

18. Aceasta pentru ca Allah sa slabeasca viclenia necredinciosilor.

19. De veti cere biruinta [lui Allah], v-a si venit biruinta [Lui]*^^', dar de

veti inceta*^^), e mai bine pentru voi. Insa daca va veti intoarce'^?)^ ne

vom intoarce si Noi<'^°' si nu va va fi de folos oastea voastra intru

nimic, chiar de va fi [si mai] numeroasa, caci Allah este cu dreptcre-

dinciosii.

20. O, voi cei care credeti! Fiti cu supunere fata de Allah si de
Trimisul Sau si nu va intoarceti de la El, cand il auziti''^^'!

21. Si nu fiti ca aceia care au spus "Am auzit!", in vreme ce ei nu au

auzit!«42)

22. Cele mai rele vietuitoare pentru Allah sunt surzii*'^^' si mutii''^'^' care

nu pricep*'^^'.

34) Prin puterea voastra.

35) S-a relatat ca ProfetuI - Allah sa-1 binecuvanteze si sa-1 miluiasca! - a luat

un pumn de tarana in ziua bataliei de la Badr si a aruncat cu ea in fetele

oamenilor si a zis: Fetele s-au schimonosit si nu a ramas nici un politeist caruia sa

nu-i fi intrat tarana din pumnul acela, in ochi si in nari, si atunci s-au intors si au

fugit si a fost revelat acest verset.

36) Pentru a le darui din harul Sau.

37) Se adreseaza idolatrilor pentru a le spune ca hotararea lui Allah este deja

cunoscuta in legatura cu umilirea si nimicirea lor

38) Daca veti renunta la necredinta si la dusmanirea Profetului.

39) Pentru a lupta impotriva Profetului.

40) Pentru a-1 ajuta impotriva voastra.

41) Cand auziti Coranul care va porunceste sa va supuneti Lui.

42) Acestia fiind ipocritii sau idolatrii.

43) Cei care nu vor sa auda Adevarul.

44) Cei care nu vor sa rosteasca Adevarul.

45) Cei mai rai pentru Allah sunt aceia care si-au astupat urechile. ochii si

mintile, pentru ca sa nu adopte religia lui Allah, lar atunci cand si-au blocat toate

simturile, Allah i-a orbit.
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23. Daca Allah ar sti ceva bun la ei''^^', i-ar face sa auda, insa chiar

de i-ar lasa sa auda*'^^', ei ar intoarce spatele, indepartandu-se.

24. O, voi cei care credeti! Raspundeti-1 lui Allah si Trimisului [Sau]''^^',

daca va cheama la ceea ce va da viata*'^^'! Si sa stiti ca Allah se

interpune intre om si inima sa<^°' si ca voi la El va veti aduna*^^'!

25. Si feriti-va de o nenorocire*^^' care nu-i va atinge doar pe cei care

sunt nelegiuiti dintre voi*^^'! Si sa stiti ca Allah este aspru la pedeapsa!

26. Aduceti-va aminte*^'^) cand voi erati putini la numar, slabi si

oprimati pe pamant*^^' si va temeati sa nu va rapuna oamenii, insa El

v-a dat adapost'^*^' si v-a intarit cu ajutorul Lui'^''' si v-a indestulat cu

bunatati*^^', pentru ca voi sa fiti multumitori!

27. O, voi cei care credeti! Nu-L vicleniti pe Allah si pe Trimis! Nici

nu vicleniti asupra celor ce v-au fost incredintate, cu buna stiinta*^^'!

28. Si sa stiti ca bunurile voastre si copiii vostri nu sunt decat o incer-

care(^O) si ca la Allah se afla rasplata mare.

46) La acesti surzi si muti.

47) Argumentele si sfaturile.

48) Supuneti-va poruncilor Sale.

49) Scopul Islamului este de a insufia spiritul vietii in comunitati dupa ce ele

au fost moarte - o viata a demnitatii, libertatii si dreptatii.

50) Li se atrage atentia ca Allah stie ceea ce se ascunde in inimile lor si are

puterea de a inlocui frica lor cu curajul.

51) In Ziua de Apoi si H va va rasplati dupa faptele voastre.

52) Dar cuvantul arab fitna, tradus prin cuvantul "nenorocire", poate sa

insemne aici si "pedeapsa" sau "pacat".

53) Ci li poate lovi si pe altii care se afla in compania lor sau se amesteca cu

54) O, voi cei care 1-ati insotit pe Profet de la Mekka la Medina (al-muhaji-

runy.

55) Pe pamantul Mekkai, inainte de a fugi la Medina.

56) La Medina.

57) In ziua bataliei de la Badr

58) Din prazile capturate.

59) Toate cele care se incredinteaza oamenilor. cum sunt bunurile, familia sau

secretele.

60) O incercare din partea lui Allah, pentru a vedea daca - din pricina lor - II

veti trada.
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29. O, voi cei care credeti! Daca sunteti cu frica de Allah, atunci El

va va da voua un Indreptar'^^' si va va sterge voua faptele rele si va va

ierta, caci Allah este datator de har nemarginit.

30. [Si adu-ti aminte] cum au ticluit impotriva ta cei care nu credeau,

ca sa te Tntemniteze ori sa te omoare, ori sa te alunge''^^'! Au ticluit ei,

Tnsa si Allah a ticluit, caci Allah este eel mai bun intre cei care stiu a

ticlui(S3).

31. Si cand li se recita lor versetele Noastre, zic ei: "Noi am auzit de
buna seama*^'^'! lar de am voi noi, am putea spune asemenea
acestora, caci ele nu sunt alta decat legende ale celor vechi!".

32. [Si adu-ti aminte] cand au zis ei [idolatriij: "Doamne, daca acesta

este Adevar de la Tine, atunci fa sa ploua asupra noastra pietre din

cer ori adu peste noi osanda dureroasa!*^^'".

33. Allah nu a voit sa-i osandeasca'^^', atunci cand te aflai si tu printre

ei! Si nu a voit Allah sa le fie nimicitor cand unii dintre ei au cerut

iertare!*^^'

o^g^o

61) Termen prin care este tradus cuvantul arab Furqan "Deosebitor (calauza

sau lumina)", cu ajutorul caruia se deosebeste Adevarul de neadevar.

62) Din Mekka.

63) A pune la cale ceva care sa anihileze urzelile lor.

64) Lucruri asemenea lor.

65) Aluzie la o intamplare, probabil foarte cunoscuta mekkanilor contemporani

cu Profetui, conform careia regele sud-yemenit crestin Abraha ar fi vrut sa distruga

sanctuarul de la Ka'aba si in acest scop ar fi Trimis o expeditie sprijinita de un

elefant (versiunile vorbesc chiar de mai multi), care in momentui sosirii la Mekka
ar fi ingenuncheat si ar fi refuzat sa mearga mai departe spre Ka'aba, neaccep-

tand sa se miste decat atunci cand capul sau a fost intors in alta directie. In mo-
mentui acela au sosit stoluri de pasari dinspre mare, lasand sa cada pietre asupra

ostirii invadatoare, nimicind-o in intregime. Acest episod ar fi avut loc aproximativ

in anul 570, an in care s-a nascut si Profetul Muhammed. De aceea, anul respectiv

este cunoscut si sub numele de "anul Elefantului" si la acest episod se face aluzie

si in sura 105 - una din primele sure mekkane - care poarta chiar numele de

"Sura Elefantului" [Surat Al-Fil nr 105]

66) Facandu-i sa piara pentru ceea ce i-au cerut.

67) Credinciosii din Mekka.
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34. De ce sa nu-i pedepseasca Allah, de vreme ce ei Tmpiedica [pe

dreptcredinciosi] de la Moscheea cea Sfanta*^^', cu toate ca nu erau

pazitorii ei. Pazitorii ei adevarati sunt numai aceia care au frica [de

Allah]; insa cei mai multi dintre ei nu stiu'^^'.

35. Si nu era rugaciunea lor in Casa [aceea]'™' alta decat numai
suierat si plesnit din palme. "Gustati din chin, pentru ca nu ati crezut!"

36. Cei care nu cred, cheltuiesc averea lor pentru a impiedica

[oamenii] de la calea lui Allah. O vor cheltui ei, dar aceasta le va

aduce lor mahnire, iar apoi vor fi Tnfranti. Si aceia care nu cred, vor fi

adunati in Gheena,

37. Pentru ca Allah sa-1 deosebeasca pe eel rau de eel bun'''^' si sa-i

puna pe cei rai unul peste altul si sa-i ingramadeasca pe toti si sa-i

arunce in Gheena. Acestia sunt cei pierduti*^^'.

38. Spune acelora care nu credC'^' ca, daca se vor opri'^'^', li se va

ierta ceea ce a trecut*''^', dar daca se vor Tntoarce ei, [atunci vor fi

pedepsiti], dupa pilda celor de dinainte*^^'!

39. Si luptati impotriva lor pana ce nu va mai fi ispita si pana ce

religia va fi in intregime pentru AUah*^^'! Iar de se vor opri, Allah este

Cei care Vede Bine [Basir] ceea ce fac ei.

40. Iar de vor respinge, [plecand], atunci sa stiti ca Allah este

Ocrotitorul vostru. Si ce minunat Ocrotitor si ce minunat Sprijinitor

[este El]!

'

O^i^O

68) li impiedica pe dreptcredinciosi sa faca pelerinajul la ea

69) Ca ei nu au nici un drept de a proteja.

70) Templul Ka'aba.

71) Adica pe necredincios de eel credincios.

72) Cei ce-si pierd si sufletele si averile.

73) Aici sunt avuti in vedere Abu Sufyan si sprijinitorii sai.

74) De la necredinta si de la lupta impotriva Profetului.

75) Necredinta si pacatele lor trecute.

76) Vor fi nimiciti de catre Allah, asa cum au fost nimiciti si

profetilor anteriori.

77) Si va crede toata lumea in Allah.
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41. Si sa stiti ca a cincea parte din ceea ce ati luat drept prada'^^'

este pentru AUah*^^', Trimisul [Sau] si apropiati*^'^', orfani, sarmani si

trecatorul de pe drum [nevoias], daca voi credeti in Allah si in ceea ce

Noi am pogorat asupra Robului Nostru'^^' in ziua deosebirii [Al-

Furqan]^^^^: ziua in care s-au intalnit cele doua tabere! Si Allah este cu

putere peste toate.

42. [Aduceti-va aminte!]*^^' cand voi erati pe malul apropiat, iar ei

[dusmanii] pe malul Tndepartat [al vaii], iar caravana se afla mai jos

decat voi*^'^'. Daca voi v-atj fi dat intalnire, nu ati fi fost atat de intelesi

asupra timpului Tntalnirii. Insa Allah a voit sa implineasca un lucru ce

trebuia implinit, pentru ca sa piara cei care au pierit avand dovada
vadita, si sa ramana in viata cei care au ramas in viata avand dovada
vadita. Si Allah este, neindoielnic, Cei care Aude Totul [si] Binestiutor

[Sami', 'Alim].

43. [Adu-ti aminte] cum Allah ti i-a aratat in visul tau putini. Iar daca
ti i-ar fi aratat multi, v-ati fi temut voi si ati fi avut pareri deosebite

asupra acestui lucru. Dar Allah v-a pazit [de aceasta]*^^'. El este bine

stiutor al celor dinauntrul piepturilor.

44. Si [aduceti-va aminte] cum El vi i-a aratat voua putini in ochii

vostri, cand v-ati intalnit*^'^', dupa cum v-a imputinat si pe voi in ochii

lor, pentru ca Allah sa implineasca un lucru ce trebuia implinit. Si la

Allah se Tntorc [toate] lucrurile*^^'.

78) Indiferent cat de mica sau cat de mare ar fi, iar restui se imparte intre

79) In semn de multumire pentru ca i-a ajutat.

80) Neamul lui Hasim si Al-Muttalib; Hasim ben Abd Manaf a fost strabunicul

Profetului Muhammed si s-a nascut - din cate se spune - in anul 442 sau 446, iar

Abd al-Muttalib ben Hasim a fost bunicul paternal al lui Muhammed si tutorele sau,

dupa moartea tatalui sau Abd Allah.

81) Sunt avute in vedere versetele, ingerii si victoria.

82) Ziua bataliei de la Badr, in care s-a facut deosebire intre Adevar si neade-

var, intre credinciosi si necredinciosi.

83) Voi, dreptcredinciosilor

84) Voi erati la Badr, iar caravana se afla pe litoralul Marii Rosii, la departare

de aproximativ 25 de kilometri de locul bataliei.

85) V-a ajutat, ferindu-va de infrangere si neintelegeri.

86) Ca o confirmare a viziunii Profetului.

87) In Ziua Judecatii.
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45. O, voi cei care credeti! Cand intalniti o oaste [de dusmani], fiti

statornici si pomeniti-L pe Allah mult, pentru ca voi sa izbanditi!

46. Si fiti supusi lui Allah si Trimisului Sau'^^' si nu va certati, ca sa nu
pierdeti si sa nu piara forta voastra! Si fiti rabdatori'^^', caci Allah este

cu cei rabdatori!

47. Si nu fiti ca aceia care au iesit din casele lor mandri, de ochii

lumii*^°', pentru ca sa se abata de la calea lui Allah, caci Allah este

Cei care Cuprinde [cu stiinta Sa] [Muhit] ceea ce fac ei.

48. Si [adu-ti aminte] cand Seitan le-a infrumusetat faptele lor, zicand:

"Nu este invingator pentru voi printre oameni astazi, caci eu sunt aliat

cu voi<5^'!" Dar cand cele doua osti s-au vazut una pe cealalta, atunci

s-a intors el pe calcaie si a zis: "Eu nu am nici o legatura cu voi! Eu vad

ceea ce voi nu vedeti! Eu ma tem de Allah, caci Allah este aspru la

49. [Si aduceti-va voi aminte] cand fatarnicii'^^' si cei care au boala in

inimi*^'^) au zis: "Pe acestia*^'*' i-a amagit religia lor!" Insa cei ce se

Tncred in Allah [vor fi victoriosi, caci] Allah este Puternic [si] Intelept

['Aziz, Hakim].

50. Si de ai vedea cum ingerii iau sufletele celor care nu cred! li lovesc

peste fete si peste spate, [zicand]: "Gustati din chinul Focului!'^^'"

51. Aceasta'^*^' pentru ceea ce au savarsit mainile voastre*^^', caci

Allah doara nu este nedrept cu robii Sai!

O^^O
88) In toate cele pe care ei le poruncesc.

89) In fata nenorocirilor razboiului.

90) Ca oastea de necredinciosi din Mekka. pe care a condus-o Abu Jahl.

91) Sunt aliat si sprijinitor al vostru.

92) De la Medina.

93) Cei slabi in credinta.

94) Adica pe dreptcredinciosi.

95) In timpul bataliei de la Badr. la care ingerii au luat parte alaturi de musul-

ani, dar sensul versetului nu se limiteaza doar la aceasta batalie.

96) Bataia si pedeapsa.

97) Din pacate.
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52. [Ei sunt] asemenea neamului lui Faraon si celor de dinaintea lor,

care nu au crezut in semnele lui Allah si pe care Allah i-a pedepsit

pentru pacatele lor*^^'. Allah este Puternic [Qaiu/yy] [si] aspru la pe-

53. Aceasta<^°°' pentru ca Allah nu schimba indurarea pe care a

revarsat-o asupra unui neam, decat daca ei schimba ceea ce este in

sufletele lor'io^'. Allah este Cel care Aude Totul [si] Atoatestiutor

[Sami', 'Alim]\

54. [Ei sunt] asemenea neamului lui Faraon si celor de dinaintea lor,

care au socotit drept mincinoase semnele Domnului lor si pe care

i-am nimicit pentru pacatele lor si am inecat Noi neamul lui Faraon,

caci toti erau nelegiuiti*^^^)

55. Cele mai rele vietati pentru Allah sunt cele care nu au crezut'^^^' si

care nu cred*^^'^',

56. Aceia cu care ai facut legamant, dar ei au calcat de fiecare data

legamantul lor, si care nu au frica<^°^'.

57. Asadar, daca tu ii dovedesti in razboi, alunga-i [speriindu-i] cu ei

pe cei care vin in urma lor! Poate ca ei isi vor aduce aminte'^*-*^'!

58. lar daca tu vreodata te temi de hainie din partea unui neam'^°^',

rupe Tntelegerea cu ei intocmai asa'^°^', caci Allah nu-i iubeste pe cei

98) Inainte de Ziua Judecatii de Apoi.

99) Apropiere intre ajutorul divin acordat lui Muhammed la Badr si eel acordat

lui Moise in timpul exodului.

100) Pedepsirea.

101) Este vorba de schimbarea conduitei lor religioase.

102) Grupurile de necredinciosi. cum au fost neamurile lui Faraon, cei de dina-

inte de el si necredinciosii din tribul Qurays.

103) Au perseverat in necredinta.

104) De la care nu se asteapta sa vina la credinta si acestia sunt iudeii.

105) Nu se tem de Allah din pricina perfidiei lor.

106) Si vor renunta la incalcarea legamintelor si la necredinta.

107) Cu care ai incheiat o intelegere.

108) Rupe tntelegerea cu ei de asa maniera incat sa inteleaga ca ai curmat

orice legatura cu ei.
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59. Si sa nu-si inchipuie niciodata cei care nu cred ca ei au scapat*^°^',

caci ei nu vor putea niciodata sa Ne impiedice*^^'^'!

60. Deci pregatiti [pentru lupta] impotriva lor'^^^' tot ceea ce puteti

din forta si din cai inseuati, cu care sa-i inspaimantati pe dusmanul lui

Allah si pe dusmanul vostru si pe altii decat acestia'^^^', pe care voi

nu-i stiti, dar pe care Allah li stie. Si tot ceea ce voi cheltuiti pe calea

lui Allah va va fi dat inapoi pe deplin si nu veti fi nedreptatiti.

61. lar daca ei vor inclina catre impacare, inclina si tu catre ea. Si

Tncrede-te in Allah, caci El este Cel care Aude Totul [si] Atoatestiutor

[Sami', 'Alim].

62. Insa daca ei vor voi sa te insele'^^^', atunci Allah iti va fi de ajuns.

El este Cel care te-a sustinut cu ajutorul Sau*^^'^' si prin dreptcredinciosi

63. Si care a unit inimile lor'^^^'. De ai fi cheltuit tu tot ceea ce se

afla pe pamant, tot nu ai fi unit inimile lor, insa Allah i-a unit*^^*^', caci

El este Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

64. O, Profetule! Iti este de ajuns Allah [ca sprijinitor, tie] si dreptcre-

dinciosilor care te urmeaza!

65. O, Profetule! Indeamna-i pe dreptcredinciosi la lupta! Daca doua-

zeci dintre voi sunt statornici, vor birui ei doua sute, iar de sunt intre

voi o suta, vor birui ei o mie dintre aceia care nu cred, caci acestia

sunt un neam care nu pricep.

66. Acum, Allah v-a usurat voua [sarcina], caci El stie ca in voi este

slabiciune'i^^'. Dar daca printre voi sunt o suta statornici, ei vor

Tnfrange doua sute, iar daca printre voi sunt o mie, ei vor infrange

doua mii, cu voia lui Allah, caci Allah este cu cei statornici.

O^^O
109) De pedeapsa.

110) Allah poate sa se razbune pe ei fie in aceasta lume, ucigandu-i. fie in

Viata de Apoi prin chinurile Infernului.

111) Impotriva necredinciosilor.

112) Ipocritii.

113) Aratandu-ti intentia de pace, dar fiind perfizi.

114) In ziua bataliei de la Badr.

115) Prin calea cea dreapta cu care te-a trimis la ei.

116) Aluzie, probabil, la neintelegerile dintre cele doua triburi arabe de la

Medina: Aws si Khazraj. Islamul a pus capat dusmaniei indelungate dintre ele.

117) Le-ar fi fost greu musulmanilor ca unul sa infrunte zece necredinciosi si

ca sa le usureze povara lor Allah a pogorat acest verset.
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67. Nici un Profet nu ar fi trebuit sa aiba prizonieri pana [nu ar fi

invins], macelarind pe pamant. Voi voiti bunurile acestei lumi*^^^', in

vreme ce Allah voieste [pentru voi] Lumea de Apoi*^^^', iar Allah este

Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

68. De n-ar fi venit mai inainte hotarare'^^^' de la Allah'^^^', v-ar fi lovit

pe voi mare osanda pentru ceea ce ati luat'^22)

69. Deci mancati voi din cele ce le-ati luat ca prada'^^^', daca ele

sunt ingaduite si bune, si fiti cu frica de Allah, caci Allah este lertator,

Indurator [Ghafur, Rahim]l

70. O, Profetule! Spune celor prinsi in mainile voastre: "Daca Allah

stie ca in inimile voastre se afla ceva bun, El va va darui [ceva inca] si

mai bun decat ceea ce vi s-a luat si va va ierta, caci Allah este lertator,

Indurator" [Ghafur, Rahim].

71. Iar de voiesc ei'^^'^' hainirea ta, ei L-au hainit si pe Allah mai
inainte*^^^^ si a dat El putere asupra lor'^^*^', caci Allah este Atoate-

stiutor [si] Intelept ['Alim, Hakim].

o^g^o

118) Adica lucrurile trecatoare. primind rascumpararea de la prizonieri.

119) Rasplata pentru ele.

120) Ca Allah nu-1 pedepseste pe acela care savarseste o fapta fara sa stie ca

ea este oprita.

121) Cu ocazia bataliei de la Badr, dreptcredinciosii ar fi facut mai bine sa-i

fi ucis pe necredinciosi. in loc sa-i fi luat prizonieri, pentru ca aceasta sa puna
capat ostilitatii fata de ei. De-abia mai tarziu Allah a ingaduit luarea de prizonieri

si rascumpararea (Vezi 47:4).

122) Adica pentru prizonieri.

123) Dupa scaderea unei cincimi.

124) Captivii.

125) Mai inainte in batalia de la Badr
126) Ti-a dat tie puterea de a-i ucide sau de a-i lua captivi.
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72. Aceia care au crezut si au purees in pribegie*^^^' si au luptat pe
calea lui Allah cu averile si cu sufletele lor, precum si aceia care au

dat adapost si au dat ajutor*^^^', aceia isi sunt aliati unii altera. Insa la

aceia care au crezut, dar n-au purees in pribegie, voi nu aveti a va alia

Tntru nimic pana ce nu vor purcede si ei in pribegie'^^^'. lar de va vor

cere ei ajutor, in sprijinul religiei, aveti datoria de a le acorda

ajutor<^2°', dar nu impotriva unui neam daca intre voi si intre el este un
legamant, caci Allah este Cel care Vede [Basir] ceea ce faceti voi*^'^^'.

73. Aceia care nu cred, asemenea sunt aliati unul cu altul. Daca voi

[dreptcredinciosii] nu purcedeti astfel, va fi dezbinare pe pamant si

mare stricaciune.*^^^'

74. lar aceia care au crezut si au purees in pribegie si au luptat pe
calea lui Allah, ca si aceia care au dat adapost si au dat ajutor, aceia

sunt cu adevarat credinciosi si ei vor avea parte de iertare si de
rasplata imbelsugata.

75. Insa aceia care au crezut mai apoi*^^^' si au purees in pribegie si

au luptat impreuna cu voi, aceia sunt de-ai vostri. Totusi, cei care sunt

legati prin rudenie au intaietate unii fata de altii'^^'^', dupa Legea lui

Allah, iar Allah este peste toate Stiutor(i35),

127) De la Mekka la Medina, in anul 622, pentru a-i sprijini pe Allah si pe

Trimisul Sau.

128) Ansarii care i-au sprijinit pe muhajiriti impotriva dusmanilor lor si le-au

acordat adapost in casele lor.

129) La Medina.

130) Impotriva idolatrilor.

131) Profetul i-a unit pe dreptcredinciosii veniti de la Mekka (muhajirun) cu

locuitorii de la Medina printr-o fraternitate care le permitea sa se ajute unii pe altii

si chiar sa se mosteneasca unii pe altii. Dar aceste legaturi de fraternitate nu se

aplicau credinciosilor ramasi la Mekka. Dreptul de mostenire intre emigranti si

sprijinitorii de la Medina a fost insa abolit de versetui 75 din aceasta sura.

132) Musulmanii trebuie sa fie uniti impotriva necredintei si stricaciunii.

133) Expresia are un sens mai general, ea putandu-se referi fie la prima
plecare in pribegie, fie la a doua plecare in pribegie. fie la batalia de la Badr. fie

la momentul revelarii acestui verset.

134) Rudele sunt mai indreptatite la mostenire decat strainii.

135) Acest verset a abrogat dreptul la mostenire al fratilor contractuali

mentionati si in 4:33.
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12} SURAT AT-TAWBA<i)

(Medinita [113]i 129 versete)

1. S-a lepadat Allah si Trimisul Sau de aceia dintre politeisti cu care

voi ati incheiat legamant*^)!

2. "Peregrinati prin tara [vreme de] patru luni'^', dar sa stiti ca voi

nu-L veti face pe Allah neputincios''*' si ca Allah li va acoperi de
rusine pe necredinciosi*^'!"

3. Si este o vestire de la Allah si de la Trimisul Sau catre oameni in

ziua Pelerinajului eel mare'*^' ca Allah este dezlegat de politeisti,

impreuna cu Trimisul Sau. Daca va veti cai, va fi mai bine pentru voi*''',

insa daca voi va intoarceti*^', sa stiti ca nu-L veti putea face pe Allah

neputincios! Si vesteste-le acelora care nu cred osanda dureroasa.

O^^O
1) In traducere "Sura Caintei". Dar aceasta sura este cunoscuta sub doua

nume: "Dezlegarea", dupa cuvantul cu acest sens (bora a) care apare in primul

verset, si "Cainta". dupa cateva versete in care se repeta aceasta idee. Este sin-

gura sura care nu incepe cu basmala (formula B-ismi Allahi r-Rahmani r-Rahim:

"In numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator"), socotita din acest motiv de catre

cei mai muiti exegeti a fi o continuare a surei 8.

2) Allah si Trimisul Sau se socotesc dezlegati de toate intelegerile incheiate.

permanente sau cu o durata mai mare de patru luni sau care au fost convenite cu

idolatrii care si-au incalcat obligatiile asumate. Versetele acestea proclama ca inte-

legerile respective nu mai sunt recunoscute; nu mai sunt valabile decat acele anga-

jamente pe care cei care le-au facut nu le-au incalcat si care au un termen stabilit,

ele ramanand valabile pana la expirarea termenului respectiv.

3) Umblati in siguranta vreme de patru luni. fara sa va temeti ca veti fi ucisi

sau se va porni lupta impotriva voastra!

4) Acest ragaz nu vi se acorda pentru ca Allah ar fi neputincios in fata voastra,

ci datorita intelepciunii Lui si blandetii pe care v-o arata, caci El are capacitatea

de a va umili prin uciderea voastra in aceasta lume si prin pedepsirea voastra in

Lumea de Apoi.

5) Aceasta este proclamarea denuntarii oricarei intelegeri cu idolatrii.

6) Ali ibn abi Talib a fost insarcinat sa anunte aceasta veste la Mina, in ziua

urmatoare sederii pe Arafat, in anul 9 h.

7) Decat ramanerea in politeism.

8) Va indepartati de credinta.
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4. Afara de acei politeisti cu care ati incheiat legamant si care nu
v-au lipsit pe voi de nimic*^' si nu au sprijinit pe nimeni*^°' [in lupta]

Tmpotriva voastra! Tineti legamantul incheiat cu ei pana la termenul
asupra caruia v-ati invoit cu ei! Allah li iubeste pe cei care au frica.

5. lar cand se vor incheia lunile cele sfinte'^^', atunci omorati-i pe
idolatri oriunde^ii aflati! Prindeti-i'^^)^ impresurati-i si intindeti-le lor

orice cursa*^^'! Insa daca ei se caiesc*^'*', implinesc Rugaciunea [As-

Salat] si achita Dania [Az-Zakat], atunci dati-le lor drumul, caci Allah

este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]\

6. Si daca vreunul dintre idolatri te roaga sa-i dai adapost*^^', da-i lui

adapost, pentru ca el sa auda vorbele lui AUah'^^', apoi ajuta-1 sa

ajunga la locul sau de adapost*^ ^'! Aceasta pentru ca ei sunt un neam
care nu stiu<^^'.

7. Cum sa aiba idolatrii un legamant cu Allah si cu Trimisul Sau'^^',

afara de aceia cu care voi ati facut legamant la Moscheea cea

Sfanta*^'^'? Cata vreme ei sunt drepti cu voi, fiti drepti cu ei, caci Allah

li iubeste pe cei care sunt cu frica!

8. Cum?! Cand ei va biruiesc pe voi, nu pazesc nici rudenie, nici

legamant cu voi! Va aduc multumiri gurile lor, insa inimile lor refuza'^i),

iar cei mai multi dintre ei sunt niste iesiti din drum!

9) in ceea ce priveste conditiile acordului incheiat, nu au ucis pe nimeni dintre

voi si nu v-au adus nici un prejudiciu.

10) Pe nici unul dintre dusmanii vostri.

11) Cele patru luni in care era ingaduita deplasarea prin Peninsula Araba.
dupa anuntarea dezlegarii (vezi si versetul 2).

12) Luati-i prizonieri!

13) Panditi-i in orice loc!

14) Pentru necredinta lor.

15) Iti va cere protectie dupa expirarea lunilor inteiegerii.

16) Coranul.

17) Chiar daca nu accepta Islamul, el este ajutat sa ajunga la locul in care el

se afla in siguranta.

18) Si trebuie sa li se acorde protectia, astfel incat sa poata auzi si intelege

Adevarul.

19) Cand ei nu cred in Allah si Trimisul Sau?
20) Locuitorii Mekkai - adica membrii tribului Qurays si ai altor triburi aliate

cu care Muhammed a incheiat intelegerea de la Al-Hudaybiyya (627) pe o
perioada de zece ani.

21) Declare altceva decat ceea ce ascund inimile lor.



9 • SURAT AT-TAWBA

9. Ei au schimbat versetele lui Allah pe un pret de nimic*^^' si i-au

impiedicat [si pe altii] de la calea Lui. Si cat de rau este ceea ce fac ei!

10. Ei nu pazesc fata de un credincios nici rudenie, nici legamant, iar

acestia sunt cei care intrec masura in nelegiuirea lor!

11. Insa daca ei se caiesc si implinesc Rugaciunea [As-Salat] si achita

Dania [Az-Zakat], atunci ei sunt fratii vostri intru religie'^^'. Iar Noi
facem limpezi semnele pentru un neam care stie.

12. Dar daca ei incalca juramintele lor'^'^', dupa ce au facut lega-

mant, si hulesc religia voastra, atunci luptati-va impotriva capeteniilor

necredintei, caci ei nu tin juramintele! Poate ca ei vor inceta!'^^'

13. Nu vreti voi sa luptati impotriva unor oameni care si-au calcat

juramintele si au vrut sa-1 alunge pe Trimis si v-au atacat mai intai pe
yQj(26)9i Oare va temeti de ei? Insa mai drept este sa va temeti de
Allah, daca sunteti dreptcredinciosi!

14. Luptati-va impotriva lor, caci Allah ii va pedepsi prin mainile

voastre si-i va acoperi de rusine si va va ajuta sa-i biruiti si va tamadui

piepturile unor oameni dreptcredinciosi!

15. Si va alunga mania din inimile lor! Si Allah va prirni cainta aceluia

de la care El voieste, caci Allah este Atoatestiutor [si] Intelept ['Alim,

Hakim]\

16. Sau credeti voi ca veti fi lasati*^'') asa, fara ca Allah sa-i stie pe

aceia dintre voi care au luptat si nu au luat ca aliat*^^' pe nimeni

altcineva decat pe Allah, Trimisul Sau si pe dreptcredinciosi*^^'? Allah

este Binestiutor [Khabir] a ceea ce faceti voi.

O^^O
22) Din placerile acestei lumi.

23) Avand aceleasi drepturi si aceleasi indatoriri ca si voi.

24) Adica promisiunile lor.

25) Vor renunta la necredinta si la atacarea religiei.

26) Ei au inceput sa va aduca prejudicii la Mekka si sa-i persecute pe c

au convertit la Islam.

27) In situatia in care sunteli si nu vi se va porunci sa luptati.

28) De incredere.

29) Sensul versetului este acela ca trebuie sa fiti incercati pentru a se

>i devotati dintre voi si acestia sunt cei care au luptat pe calea lui Allah.
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17. Nu se cuvine ca politeistii sa intretina*'^^' moscheile lui Allah, in

vreme ce ei insisi sunt martorii necredintei lor! Faptele acestora sunt

zadarnice si in Foe vor petrece ei vesnic*^^'!

18. Ci intretin moscheile lui Allah doar aceia care cred in Allah si in

Ziua de Apoi, implinesc Rugaciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat]

si nu se tern decat de Allah. Poate ca aceia vor fi dintre cei bine

calauziti!

19. Oare puneti voi [sarcina] de a da pelerinilor sa bea [apa] si

Tntretinerea Moscheii celei Sfinte pe aceeasi treapta cu credinta celui

care crede in Allah si in Ziua de Apoi si lupta pe calea lui Allah? Ei nu
sunt deopotriva inaintea lui Allah si Allah nu calauzeste neamul de
nelegiuiti!

20. Cei care au crezut'^^' si au purees in pribegie'^^' si au luptat pe
calea lui Allah, cu averile si cu vietile lor, sunt pe o treapta mai inalta

inaintea lui Allah si aceia sunt castigatori''^'^'.

21. Le vesteste Domnul lor indurarea Lui si bunavointa si Gradini

pentru ei, in care este placere necontenita,

22. In care ei vor ramane in veci, caci Allah are rasplata nesfarsita!

23. O, voi cei care credeti! Nu-i luati pe parintii vostri si pe fratii

vostri ca aliati, daca ei iubesc necredinta mai mult decat credinta!

Aceia dintre voi care Ti iau ca aliati, aceia sunt nelegiuitii!

24. Spune: "Daca parintii vostri, fiii vostri, fratii vostri, sotiile voastre,

clanul vostru, bunurile pe care le-ati dobandit, negotul de a carui

lancezire va temeti si locuintele de care sunteti multumiti va sunt voua
mai scumpe decat Allah, decat Trimisul Sau si decat lupta pe calea

Lui, atunci asteptati-va sa vina Allah cu porunca Sa!"*^^' lar Allah nu
calauzeste neamul de nelegiuiti!

30) Verbul 'amara inseamna "a construi". "a intretine o constructie", "a o

31) In urma revelarii acestui verset, Al-Ka'aba a devenit un loc rezervat cultului

32) Cei care au crezut in unicitatea lui Allah.

33) Parasindu-si caminele.

34) Castigatori ai Paradisului.

35) Implinirea amenintarii Sale.
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25. Allah v-a ajutat sa biruiti in numeroase locuri. Si in ziua de la

Hunayn''^^', cand ati fost mandri de numarul vostru mare, insa el nu v-a

fost de folos intru nimic. Si Tngust vi s-a parut voua pamantul, macar
ca el era intins. Apoi ati intors spatele, fugind.

26. Apoi, Allah a pogorat linistea Sa asupra Trimisului Sau si asupra

dreptcredinciosilor si a trimis osteni pe care nu i-ati vazut si i-a chinuit

pe cei care nu credeau. Aceasta este rasplata necredinciosilor!

27. Apoi Allah primeste cainta de la eel care El voieste, caci Allah

este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

28. O, voi cei care credeti! Politeistii sunt o murdarie! Deci sa nu se

mai apropie de Moscheea cea Sfanta dupa acest an al lor*'^'''. lar de
va temeti voi de saracie, atunci Allah va va imbogatj - daca va voi -

prin harul Sau, caci Allah este Atoatestiutor [si] Intelept ['Alim,

Hakim].

29. Luptati impotriva acelora care nu cred in Allah si nici in Ziua de

Apoi si nu opresc ceea ce Allah si Trimisul Sau au oprit si nu impar-

tasesc religia Adevarului, dintre aceia carora li s-a dat Cartea*-^^', pana
ce ei nu vor plati tributul'^^' cu mana lor, fiind ei supusi [legilor]!

O^^O

36) Batalia de la Hunayn a avut loc in anul 630 (8 h.) intre Profet si adeptii

sai, pe de o parte, si tribul Thaqif de la At-Ta'if , sprijinit de tribul Hawazin, pe de

alta parte. Victoria a fost a musulmanilor, cu mult mai numerosi (12.000 de

osteni), care au luat prazi bogate, dupa ce in prima faza a ciocnirii s-a creat o

stare de deruta, ca rezultat al retragerii unei parti dintre ostenii beduini.

37) In anul 8 h.. Mekka a fost unita la statul islamic, dar abia un an mai tarziu

(9 h.). Profetul a proclamat ca de atunci inainte politeistii nu se vor mai putea servi

de sanctuarul Al-Ka'aba pentru cultul lor idolatru. Excluderea acestor pelerini afecta

economia orasului sfant, dar Allah i-a linistit pe musulmanii de la Mekka pentru a

nu se teme de saracie.

38) ludeii si crestinii sau altii aflati in situatia lor care lupta impotriva Islamului.

39) Este vorba de capitatie pe care nemusulmanii erau obligati sa o acfiite in

scfiimbul protectiei de care beneficiau din partea statului musulman. Erau scutiti de

plata acestei taxe femeile, sclavii, minorii, batranii si saracii. Cei care acfiitau

capitatia erau scutiti de participarea la razboaie si de acfiitarea Daniei.
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30. ludeii zic:"Uzayr*'^'-'' este fiul lui Dumnezeu!", iar crestinii zic:

"Mesia este fiul lui Dumnezeu!" Acestea sunt cuvintele lor, [rostite] cu

gurile lor. Ei spun vorbe asemanatoare cu ale acelora care nu au
crezut de dinaintea lor - Allah sa-i nimiceasca*'*^'! Cum [se inseala ei],

Tndepartandu-se [de Adevar]!

31. Ei ii iau pe rabinii lor si pe calugarii lor, precum si pe Mesia, fiul

Mariei, ca Domni in locul lui Allah, in vreme ce li s-a poruncit*'^^' sa nu
adore decat un singur Dumnezeu, in afara caruia nu este [alt]

Dumnezeu. Marire Lui! El este deasupra celor pe care-i asociaza Lui!

32. Voiesc ei sa stinga cu gurile lor lumina lui AUah*'*-^', insa Allah nu
voieste alta decat sa desavarseasca lumina Sa, chiar daca
necredinciosii urasc [aceasta].

33. El este Cel care 1-a Trimis pe Trimisul Sau cu buna calauzire''^'^' si

cu religia Adevarului''^^', pentru ca ea sa fie biruitoare asupra oricarei

alte religii, chiar daca politeistii urasc [aceasta].

34. O, voi cei care credeti! Multi dintre rabini si calugari mananca
averile oamenilor pe nedrept si [li] impiedica de la calea lui Allah! Iar

acelora, care strang''^*^' aur si argint si nu le cheltuiesc pe calea lui

Allah, vesteste-le osanda dureroasa,

35. Intr-o Zi in care vor fi ele*'^^' incinse in focul Gheenei si cu ele se

vor arde fruntile, laturile si spinarile lor. Aceasta este ceea ce ati

strans pentru sufletele voastre! Gustati din ceea ce ati strans!

O^l^O

40) Numele arabizat al lui Ezra, asa cum apare in Coran.

41) Sa-i blesteme sau sa-i ucida.

42) In Cartea lor.

43) Islamul, care demonstreaza unicitatea lui Allah.

44) Cu Coranul.

45) Islamul.

46) "Strong": Aduna si tezaurizeaza bani fara sa achite Dania.

47) Aurul si argintul.
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36. Numarul lunilor la Allah este de douasprezece luni*'^^', in Cartea

lui Allah, din ziua cand El a facut cerurile si pamantul. Patru dintre ele

sunt sfinte''^^'. Aceasta este religia cea dreapta. Si nu savarsiti in timpul

lor nedreptate impotriva sufletelor voastre*^^'! Si luptati uniti impotriva

politeistilor, intocmai cum lupta ei impotriva voastra! Si sa stiti ca Allah

este cu cei care au frica [de El]!

37. Schimbarea [lunilor] nu este altceva decat o sporire a necredintei.

Prin aceasta cei care nu cred sunt dusi in ratacire. Un an ei o

ingaduiesc si un an o socotesc sfanta, pentru ca sa potriveasca numarul
[lunilor] pe care Allah le-a socotit sfinte. Astfel ingaduiesc ei ceea ce a

oprit Allah. Faptele lor rele le sunt infrumusetate*^^'. Si Allah nu
calauzeste neamul de necredinciosi.

38. O, voi cei care credeti! Ce-i cu voi? Cand vi s-a zis: "Purcedeti pe
calea lui Allah!", voi v-ati lasat grei pe pamant'^^) Qare v-a placut

voua viata lumeasca mai mult decat Viata de Apoi? Placerea acestei

vieti nu va fi decat putina in Lumea de Apoi!

39. Daca voi nu purcedeti, va va pedepsi El cu chin dureros si va va

schimba cu un alt neam*^^) Si voi nu-1 veti putea dauna intru nimic, si

Allah este cu putere peste toate.

O^^O

48) Dupa calendarul musulman lunar.

49) Dhu al-Qa'da, Dhu al-Hijja, Muharram si Rajab.

50) Nu savarsiti pacate in nici una dintre luni. dar mai ales in cele patru luni

sfinte (Ibn Kathir)'.

'

51) Pentru ca ceea ce este rau sa fie socotit bun.

52) Aceasta s-a intamplat inaintea incursiunii de la Tabuk (9 h.), dupa intoar-

cerea de la At-Ta'if si Hunayn. cand Profetul a inaugurat campaniile impotriva

Imperiului Bizantin. Distanta mare si teama de o confruntare cu o mare putere

militara, caldura puternica, sezonul recoltarii curmalelor si alte conditii greie n-au

fost de natura sa-i incurajeze pe musulmani sa ia parte la expeditia de la Tabuk
si atunci a fost revelat acest verset pentru a-i indemna la lupta.

53) Care sa-1 sprijine pe Profet si religia sa.
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40. Daca voi nu-i veniti in ajutor*^'^', [sa stiti ca] 1-a ajutat Allah [mai

Tnainte], cand cei care nu credeau 1-au alungat, ca unul dintre cei

doi*^^'. Cand ei doi se aflau in pestera si cand el i-a zis insotitorului sau:

"Nu fi mahnit, caci Allah este cu noi!" Si a pogorat Allah linistea Sa
asupra lui si i-a venit in ajutor cu osteni pe care voi nu i-ati vazut si a

facut cuvantul celor care nu credeau [sa coboare] jos, in timp ce

cuvantul lui Allah [s-a inaltat] eel mai sus. lar Allah este Puternic [si]

Intelept ['Aziz, Hakim].

4 1 . Purcedeti usori ori grei*^^' si luptati cu averile si sufletele voastre

pe calea lui Allah! Aceasta este mai bine pentru voi, daca pricepeti!

42. Daca ar fi fost un castig usor'^'^' sau de o calatorie mai scurta,

atunci te-ar fi urmat, insa distanta li s-a parut lor prea grea si lunga. Si

vor jura ei pe Allah: "De-am fi putut noi, am fi purees laolalta cu voi!"

Se pierd pe ei insisi, caci Allah stie ca ei sunt mincinosi.

43. Allah te-a iertat! De ce le-ai dat tu voie<^^', inainte de a-i descoperi

pe cei aflati intru adevar si de a-i cunoaste pe cei mincinosi?

44. Nu-ti vor cere ingaduinta aceia care cred in Allah si in Ziua de

Apoi, cand [este vorba] sa lupte cu averile si cu sufletele lor, iar Allah

este Binestiutor ['A/i'mj al celor care sunt cu frica.

45. Ci iti cer ingaduinta*^^' aceia care nu cred in Allah si in Ziua de

Apoi, ale caror inimi s-au umplut de indoiala, caci ei sovaie din pricina

indoielii lor.

46. Daca ei ar fi vrut sa purceada [la lupta], ar fi facut ei pregatiri

pentru aceasta*^^'. Insa nu 1-a placut lui Allah purcederea lor si El i-a

oprit'^^'. Si li s-a zis [lor]: "Sedeti [acasa] cu cei care sed!"*^^'

54) Pornind impreuna cu el in incursiunea spre Tabuk.

55) Abu Bakr si Muhammed care s-au refugiat in grota de pe muntele Thawr,
inainte de plecarea la Medina, petrecand in ea trei nopti.

56) Indiferent de starea in care va aflati; fie ca va este usor sau greu, fie ca va

simtiti puternici sau slabi, calare sau pe jos, tineri sau batrani, saraci sau bogati.

57) De o prada usoara.

58) Sa ramana acasa si sa nu porneasca la lupta.

59) Sa nu ia parte la lupta.

60) Adica ar fi pregatit bani, arme, provizii etc.

61) Slabindu-le vointa.

62) Dintre femei, copii, batrani, bolnavi etc.
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47. Si de-ar fi purees ei laolalta cu voi, n-ar fi facut decat sa sporeasca

tulburarea voastra*^^' si s-ar fi grabit, cautand sa semene vrajba si

neintelegere in randurile voastre. Si printre voi ar fi fost unii care sa

le dea ascultare. Dar Allah este Binestiutor ['A/im] al nelegiuitilor.

48. Si mai inainte au cautat ei sa semene dihonie*^'^' si sa-ti incurce tie

treburile*^^', pana ce a venit Adevarul*^^' si a invins religia lui Allah,

macar ca lor nu le place.

49. Printre ei sunt unii care zic: "Ingaduieste-mi mie*^^' si nu ma duce
pe mine in ispita!" Si oare nu in ispita au cazut ei? Si Gheena li va

cuprinde pe cei necredinciosi!**^^'

50. Daca ai parte de ceva bun, aceasta li intristeaza, iar daca te lo-

veste o nenorocire, atunci zic ei: "Noi am fost prevazatori dinainte!"'*^^'

si se indeparteaza bucurosi.

51. Spune: "Nu ne va atinge pe noi nimic in afara de ceea ce ne-a

prescris Allah! El este Ocrotitorul nostru! Si in Allah trebuie sa se

increada dreptcredinciosii!"

52. Spune: "Ce asteptati voi, pentru noi, alta decat unul din cele

doua lucruri minunateC^^'? Iar noi asteptam ca Allah sa va loveasca cu

osanda dureroasa*^^', fie de la El, fie prin mainile noastre. Asadar
asteptati! Dar si noi suntem in asteptare impreuna cu voi!"

53. Spune: " Daca daruiti de bunavoie sau de nevoie,''''^' oricum nu se

va primi niciodata de la voi, caci voi ati fost [si sunteti] un neam de

54. Si nu impiedica sa fie primite darurile lor decat faptul ca ei nu au

crezut in Allah si in Trimisul Sau si ca ei nu vin la Rugaciune [As-Salat]

decat numai cu lene si nu daruiesc decat obligati.

O^^O
63) Provocand stricaciune si rau.

64) Au incercat sa sparga unitatea comunitatii.

65) Punand la cale conspiratii impotriva ta si intinzandu-ti capcane.

66) Sprijinirea si victoria ta.

67)Saramanapeloc.
68) In Ziua Invierii.

69) Ramanand pe loc.

70) Victoria sau martirajul.

71) Luandu-va captivi sau omorandu-va.

72) Adreseaza-te ipocritilor, spunandu-le ca nu se va primi ceea ce cheltuie:
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55. Sa nu te uluiasca averile lor, nici copiii lor! Allah voieste numai sa-i

pedepseasca prin ele in aceasta viata si-si dau ei sufletul, fiind

necredinciosi.

56. Ei [ipocritii] jura pe Allah ca ei sunt cu adevarat dintre voi, insa ei

nu sunt dintre voi, ci ei sunt un neam caruia li este frica.

57. Daca ar gasi ei un adapost sau pesteri, ori o hruba in care sa se

ascunda, s-ar indrepta spre acestea, luand-o la fuga.

58. Unii dintre ei te ponegresc pentru milostenii*'^'. De li se daruiesc

lor din acestea, ei sunt multumiti, dar de nu li se daruiesc lor din ele,

iata-i cum se Tnfurie!

59. Macar de-ar fi ei*'''*' multumiti de ceea ce le-a daruit Allah si

Trimisul Sau si ar zice: "Ne este de ajuns Allah! Ne va darui noua
Allah din harul Sau si la fel si Trimisul Lui si spre Allah ne indreptam
noi rugile!"*^^'

60. Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru saraci, pentru sarmani,

pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale caror inimi se

aduna [intru credinta]*''*^', pentru slobozirea robilor, pentru cei

Tndatorati greu, pentru calea lui Allah si pentru calatorul aflat pe
drum*'''''. [Aceasta este] porunca de la Allah, iar Allah este Atoa-
testiutor [si] Intelept ['Alim, Hakim].

61. Si printre ei sunt unii care-l necajesc pe Profet si spun: "El este

numai ureche!" Spune: "O ureche pentru binele vostru! El crede in

Allah si Ti crede pe dreptcredinciosi! El este indurare pentru aceia

dintre voi care cred!" Iar aceia care-l necajesc pe Trimisul lui Allah vor

avea parte de chin dureros*'^^'!

O^l^O
73) Prin milostenii se are in vedere, in primul rand, Dania (Zakat), dar ele pot

include si prazile de razboi pe care Profetul le impartea dreptcredinciosilor.

74) Cei care te defaimeaza pentru modul in care imparti milosteniile.

75) Pentru prazi, hrana etc.

75) Noii convertiti la Islam a caror credinta nu este inca suficient de puternica.

77) Cu conditia ca scopul calatoriei sa nu fie savarsirea unui pacat.

78) Un grup de ipocriti il necajeau pe Profetul lui Allah, spunand pe seama lui

lucruri necuvenite. Si unii dintre ei au zis: Nu mai faceti asta, caci ne este teama
sa nu ajunga la el ceea ce ziceti si sa nu se napusteasca asupra noastra. Atunci a

zis Al-Jallas ben Suwayd: Spunem ce vrem noi si pe urma ne ducem la el si el

crede ceea ce-i spunem, caci Muhammed este numai o ureche care asculta [ceea

ce i se spune]. Atunci a revelat Allah acest verset.



9 • SURAT AT-TAWBA

62. Ei*^^' se jura*^°' pe Allah, pentru ca sa va faca multumiti. Insa

Allah si Trimisul Sau sunt mai vrednici sa-i multumeasca, daca ei sunt

credinciosi.

63. Oare nu stiu ei ca eel care se impotriveste lui Allah si Trimisului

Sau va avea parte de focul Gheenei, in care vesnic va avea salas?! Si

aceasta este mare rusine!

64. Cei fatarnici se tem'^^' ca va fi pogorata despre ei o Sura care sa

vesteasca ceea ce se afla in inimile lor. Spune: "Bateti-va voi joe! Allah

va scoate [la iveala] cele de care voi va temeti!"

65. lar daca-i intrebi, atunci zic ei: "Noi vorbeam intra-olalta si glu-

meam!" Spune: "Voi luati in deradere pe Allah si semnele Sale si pe
Trimisul Lui?!"

66. Nu va dezvinovatiti*^^'. Voi v-ati facut necredinciosi dupa ce ati fost

credinciosi. lar daca Noi iertam o parte dintre voi'^^)^ osandim o [alta

parte], pentru ca ei sunt nelegiuiti!

67. Barbatii fatarnici si muierile fatarnice sunt ei unul la fel ca altul. Ei

poruncesc ceea ce este oprit*^'') si opresc de la ceea ce este potrivit'^^'

si-si Strang ei mainile*^^'. L-au uitat pe Allah si i-a uitat si El pe ei.

Fatarnicii sunt ei cei iesiti din drum.

68. Allah a fagaduit barbatilor fatarnici si muierilor fatarnice, precum
si necredinciosilor, focul Gheenei si vesnic vor salaslui in el! Aceasta le

este de ajuns!'^''' 1-a blestemat Allah si vor avea ei parte de chin vesnic.

O^^O
79) Ipocritii.

80) Voua, musulmanilor.

81) Mujahid a zis: Ipocritii il ocarau intre ei pe Trimisul lui Allah - Allah sa-1

binecuvanteze si sa-1 miluiasca! -. zicand apoi: Poate ca Allah nu va da in vileag

taina noastra! Atunci Allah a revelat: "Cei fatarnici se tern ca va fi pogorata despre

ei o Sura care sa vesteasca ceea ce se afla m inimile lor" etc. (versetul 64).

82) Cu scuze mincinoase.

83) Pentru ca ei s-au cait.

84) Precum necredinta si pacatele.

85) Precum credinta si supunerea.

86) Metafora pentru zgarcenie.

87) Ca pedeapsa.
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69. [Sunteti] ca aceia de dinaintea voastra! Au fost ei chiar si mai
puternici decat voi si au avut chiar si mai multe averi si mai multi

copii. Si s-au bucurat ei de partea lor [in aceasta lume]'^^' si v-ati

bucurat si voi de partea voastra, asa cum s-au bucurat cei de
dinaintea voastra de partea lor. Si vorbiti voi fara de noima, precum si

ei vorbeau fara de noima. Dar in van sunt faptele acestora atat in

aceasta lume, cat si in Lumea de Apoi. Si acestia sunt pierduti.

70. Oare nu a ajuns la ei vestea despre aceia de dinaintea lor*^^':

despre neamul lui Noe, despre 'Ad si Thamud, despre neamul lui

Avraam, despre locuitorii din Madyan si despre cetatile cele

rasturnate'^^'? Trimisii lor le-au adus semne limpezi'^^'. Allah nu a voit

sa le faca nedreptate, ci ei insisi si-au facut nedreptate*^^'.

71. Dreptcredinciosii si dreptcredincioasele isi sunt aliati unii altora.

Ei poruncesc ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este nein-

gaduit, plinesc Rugaciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] si se

supun lui Allah si Trimisului Sau. Cu acestia Allah va fi indurator, caci

Allah este Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

72. Allah le-a promis dreptcredinciosilor si dreptcredincioaselor

Gradini pe sub care curg paraie, in care vor avea salas vesnic si

camine bune in gradinile Edenului*^^'. Insa multumirea lui Allah este si

mai mare; aceasta este o izbanda nemarginita*^'^'!

73. O, Profetule! Lupta impotriva necredinciosilor si fatarnicilor si fii

aspru cu ei! Gheena va fi salasul lor si ce sfarsit trist [vor avea ei]!

O^^O

88) De placerile vietii.

89) Despre neamurile care au fost nimicite din cauza necredintei lor, dupa ce

Allah le acordase gratia Sa.

90) Cetatile neamului lui Lot.

91) Ale mesajului lui Allah.

92) Prin faptul ca nu au crezut.

93) Numele unui loc din Paradis.

94) Verset important pentru ca el arata ca placerile Paradisului sunt un lucru

mic in comparatie cu multumirea divina deplina.
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74. Ei jura pe Allah ca nu au spus, insa ei au spus cuvantul necredintei

si au respins credinta, dupa Islamul lor. Ei au uneltit ceea ce nu au

izbutit*^^'. Si ei nu au alta a reprosa in afara de aceea ca Allah - ca si

Profetul Sau - i-a facut bogati cu harul Lui'^S). lar de se vor cai'^?), va ifi

mai bine pentru ei. Insa de vor intoarce ei spatele, plecand, Allah li va

osandi cu un chin dureros atat in aceasta lume, cat si in Lumea de
Apoi, si nu vor avea ei pe pamant ocrotitor si nici ajutor.

75. Si [unii] dintre ei au facut legamant cu Allah: "De ne va da noua
din harul Sau, vom da noi milostenii si vom fi noi dintre cei

evlaviosi!"'^^'

76. Dar cand El le-a dat din harul Sau, s-au dovedit zgarciti cu El si

1-au intors spatele, lepadandu-se'^^'.

77. Si a lasat El sa urmeze fatarie in inimile lor*^^'-'' pana in Ziua cand
se vor intalni cu El*^'-'^', pentru ca ei nu au tinut ce 1-au fagaduit lui

Allah si pentru ca ei au mintit.

95) Cativa ipocriti au vrut sa-1 asasineze pe Profet in timpul intoarcerii din

incursiunea de la Tabuk, dar nu au reusit.

96) Este un repros pentru nerecunostinta in locul recunostintei pe care ar

trebui sa o arate lui Allah si Profetului Sau pentru ca i-au facut bogati.

97) Pentru necredinta si ipocrizie.

98) Se relateaza ca un barbat cu numele de Tha'laba a venit la Trimisul lui

Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - si i-a zis: O, Trimis a lui Allah.

roaga-L pe Allah sa-mi daruiasca mie avere! Si i-a raspuns lui: Vai tie, o, Tha'laba!

Sa stii ca putinul pentru care aduci multumire este mai bun decat ceea ce este

mult si devine de nesuportat! Dar el a insistat: Jur pe Cel care te-a trimis cu

Adevarul ca, daca te vei ruga lui Allah sa-mi daruiasca multa avere, eu voi darui

fiecaruia ceea ce i se cuvine. Si a continuat el sa insiste, pana ce Profetul s-a rugat

lui Allah pentru el si a luat el prazi care au crescut si au tot crescut, asemenea
viermilor, meat orasul Medina a devenit neincapator si s-a mutat intr-una din vaile

din afara lui. Apoi a ajuns sa faca Rugaciunile de amiaza [zuhr] si de dupa-amiaza

['asr| impreuna, neglijandu-le pe celelalte. Averile lui au continuat sa creasca si sa

se inmulteasca pana ce a uitat si de Rugaciunile facute impreuna si de Rugaciunea

de vineri. Cand a intrebat Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

miluiasca! - ce s-a intamplat cu el si i-au spus lui cum a evoluat, a zis el: Vai tie,

Tha'laba, de trei ori! lar Allah a revelat acest verset.

99) De legamantul facut.

100) 1-a lasat, in consecinta, sa ramana ipocriti.

101) Ziua Invierii.



9 • SURAT AT-TAWBA

78. Oare ei nu stiu ca Allah cunoaste taina lor*^°^', ca si discutia lor

Tntr-ascuns*^'^^', si ca Allah este Binestiutor al lucrurilor necunoscute?

79. Pe aceia care ii ponegresc pe dreptcredinciosii, care de bunavoie
fac milostenii, dar nu afla [pentru a oferi] decat [rodul] trudei lor, si li

iau in deradere pe ei'^°'^', pe aceia li va lua si Allah in deradere<^°^' si ei

vor avea parte de osanda dureroasa.

80. Roaga-te de iertare pentru ei'^°*^' sau nu te ruga de iertare

pentru ei! Chiar de te vei ruga de iertare pentru ei de saptezeci de
ori, Allah tot nu-i va ierta! Si aceasta pentru ca ei nu cred in Allah si

in Trimisul Sau, iar Allah nu-i calauzeste pe cei nelegiuiti.

81. S-au bucurat aceia care au ramas in casele lor'^°^', in urma
Trimisului lui Allah, si nu au voit sa lupte cu bunurile lor si cu sufletele

lor pe calea lui Allah si au zis ei*^°^': "Nu purcedeti la lupta pe
dogoarea aceasta!" Spune: "Focul Gheenei*^^^' este mult mai
dogoritor!" Daca ei ar pricepe<^^°'!

82. Lasa-i sa rada putin*^^^', caci vor plange ei mult'^^^', drept

rasplata pentru ceea ce au agonisit*^^^'!

83. Daca Allah te va aduce inapoi'^^'^' la o parte dintre ei'^^^' si ei iti

vor cere ingaduinta de a porni [la lupta], spune: "Voi nu veti iesi

Tmpreuna cu mine niciodata si nu veti lupta alaturi de mine Tmpotriva

vreunui dusman! Voi ati fost mai multumiti sa sedeti [acasa] prima
oara; sedeti asadar cu cei ce raman!"'^^'^'

102) Ipocrizia pe care o ascund in inimile lor.

103) Discutiile ascunse in care ei defaimeaza religia.

104) Pe aceia care nu dau decat putina milostenie. pe masura puterilor lor.

105) UmUindu-i.

106) Pentru acesti ipocriti.

107) Ipocritii care i-au cerut Trimisului ingaduinta sa nu ia part

de la Tabuk si sa ramana la Medina. Aceste versete se refera tot

108) Fratilor lor.

109) In care veti intra pentru ceea ce faceti.

110) Ca asa stau lucrurile.

111) Putin timp, adica in aceasta lume.

112) Dupa moarte, in Lumea de Apoi.

113) Ca urmare a impotrivirii fata de Allah, necredintei si pacati

114) Din lupta de la Tabuk.

115) Dintre ipocritii ramasi la Medina.

116) Femeile, copiii, bolnavii si infirmii.
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84. Si nu te ruga nicicand pentru vreunul dintre ei care moare si nu
sta langa mormantul lui*^^^'! Ei nu au crezut in Allah si in Trimisul Sau
si s-au savarsit nelegiuiti.

85. Si sa nu te uluiasca averile si copiii lor, caci Allah voieste sa ii pe-

depseasca prin ele in aceasta lume*^^^' si ei vor muri nelegiuiti*^ ^^'l

86. Si cand este revelata o sura'^^'^' [in care se porunceste]: "Credeti

in Allah si luptati impreuna cu Trimisul Sau", cei cu stare dintre ei*^^^'

te roaga [sa-i scutesti de lupta] zicand: "Lasa-ne pe noi sa ramanem
impreuna cu cei care sed [acasa]!"

87. Le-a placut lor sa fie impreuna cu cele ramase [acasa]. Inimile lor

au fost pecetluite si nu pricep'^^^'.

88. Insa Trimisul si cei care au crezut laolalta cu el au luptat cu

averile si cu sufletele lor*^^^'. Acestia vor avea parte de lucrurile

bune(^24) sj acestia sunt cei care izbandesc.

89. Allah a pregatit pentru ei Gradini pe sub care curg paraie, in

care ei vor salaslui vesnic. lar aceasta este marea izbanda.

90. Si au venit cei care cer intruna ingaduinta dintre beduini*^^^',

pentru ca sa li se dea voie [sa ramana acasa]^ iar [altii] au ramas,

mintind pe seama lui Allah si a Trimisului Sau. Insa pe aceia care nu
au crezut dintre ei li va lovi osanda dureroasa.

117) Pentru a te ruga pentru el.

118) Nu voieste sa-i binecuvanteze pentru a se bucura de acestea, ci voieste

sa se razbune pe ei, facandu-i sa trudeasca pentru a le obtine si a le pastra.

119) Unii comentatori socotesc ca acest verset dovedeste ca aceia care se ata-

seaza de copii si de bunurile lor sau de orice alte lucruri, preferandu-le supunerii

fata de Allah, obiectul atasamentului lor va fi sursa de nefericire, neliniste si

suferinta in aceasta lume.

120) Din Coran.

121) Cei care aveau posibilitati fizice si materiale sa ia parte la lupta sfanta.

122) Ei nu stiu ce fericire si izbanda le aduce iubirea de Allah si apropierea

de El prin participarea la lupta sfanta si de ce nefericire si pieire vor avea parte

ca urmare a neparticiparii la ea.

123) Pe calea lui Allah.

124) Victoria si capturile, in aceasta lume, Paradisul si generozitatea. in

Lumea de Apoi.

125) Locuitorii deserturilor din imprejurimile orasului Medina.
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91. Si nu este nici un pacat pentru cei slabi'^^^', nici pentru bolnavi si

nici pentru aceia care nu au din ce sa cheltuiasca [pe calea lui

Allah]*^^'', daca ei sunt cu credinta fata de Allah si de Trimisul Sau.

Impotriva celor care fac bine'^^S) ^^^ gg^g [^-^ig ^g tnvinuire], caci Allah

este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

92. Si nici impotriva acelora care au venit la tine, cerand sa-i porti

[pe animale de calarie], iar tu le-ai zis: "Nu gasesc pe ce sa va port!"

si care s-au intors cu ochii plini de lacrimi, de mahnire ca ei nu gasesc

ce sa dea.

93. Ci cale [de invinuire] este numai impotriva acelora care iti cer

Tngaduinta, cu toate ca sunt instariti. Lor le-a placut sa fie impreuna
cu cele ramase. Si a pecetluit Allah inimile lor, insa ei nu stiu.

94. Se vor dezvinovati fata de voi, cand va veti intoarce la ei. Spune:
"Nu va dezvinovatiti, caci noi nu va dam crezare! Allah ne-a prevenit

despre vestile voastre*^^^'". Si vor vedea Allah si Trimisul Sau fapta

voastra.*^^^' Apoi veti fi adusi Tnapoi la Cel care le stie pe cele

nevazute ca si pe cele vazute si El va va vesti cele ce le-ati facut.*-^^^'

95. Ei va vor jura pe Allah, cand voi va veti intoarce la ei, pentru ca

voi sa-i iertati pe ei.*^^^) Indepartati-va de ei, caci ei sunt o spurca-

ciune*^^^', iar salasul lor va fi Gheena, ca rasplata pentru ceea ce ei au

agonisit.''""t
(134)

O^i^O

126) Batranii, copiii, femeile si infirmii.

127) Chiar daca sunt sanatosi si putemici, cum sunt cei saraci.

128) Chiar si eel care are motive adevarate pentru a nu lua parte la lupta este

socotit ca face bine, datorita sinceritatii sale.

129) Ne-a anuntat, prin revelatie. secretele voastre, ipocrizia voastra si strica-

ciunea voastra.

130) Fie ca este vorba de renuntarea la necredinta, fie ca este vorba de

persistenta in ea.

131) In aceasta iume.

132) Fara a-i blama.

133) Ei sunt spurcati si murdari si dojana nu le este de nici un folos si nu

exists cale pentru curatirea lor.

134) Drept rasplata pentru pacatele pe care le-au agonisit.
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96. Va vor jura voua ca sa fiti multumiti de ei. Dar daca voi veti fi

multumiti, totusi Allah nu va fi multumit de cei nelegiuiti!

97. Beduinii sunt mult mai Tmpietriti in necredinta si in fatarnicia

Iqj.(135) gj j^gj indrituiti*^'^*^' sa nu cunoasca preceptele pe care Allah

le-a revelat Trimisului Sau. lar Allah este Atoatestiutor [si] Intelept

['Alim, Hakim].

98. Printre beduini sunt unii care iau ceea ce cheltuiesc [ca milostenie

sau pentru razboi] ca o datorie apasatoare si pandesc sa se abata

asupra voastra nenorocirile. Nenorocirea sa cada asupra lor! Allah

este Cel care Aude Totul [si] Atoatestiutor [Sami', 'Alim].

99. Dar printre beduini sunt care cred in Allah si in Ziua de Apoi si

iau ceea ce cheltuiesc drept apropiere de Allah si [de obtinere a]

rugaciunilor Trimisului. Acesta este intr-adevar [un mijloc de] apropiere

[de Allah] pentru ei, iar Allah li va primi sub indurarea Lui'^'^'', caci

Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

100. Allah a fost multumit de primii [credinciosi] dintre cei care au

purees la pribegie [muhajirun]''^^^'! si sprijinitori ["ansarl'^^^' si dintre cei

care 1-au urmat cu buna purtare, si Allah este multumit de ei, dupa
cum si ei sunt multumiti de El. Si El le-a pregatit Gradini pe sub care

curg paraie si vesnic vor salaslui in ele. Aceasta este marea izbanda!

101. lar printre beduinii din jurul vostru se afla fatarnici, ca si printre

locuitorii din Medina, care se indarjesc in fatarie. Tu nu-i stii, insa Noi li

stim pe ei. Noi li vom chinui de doua ori'^'^^'. Apoi vor fi ei adusi la

mare chin!

O^^O
135) Decat populatia sedentara, din pricina asprimii si neinduplecarii lor,

sederii lor departs de invatati. de Carte si de Sunna.

136) Mai indreptatiti.

137) In Paradis.

138) Mekkanii care 1-au urmat pe Profet in migrarea sa la Medina (hegira).

139) Musulmanii de la Medina care i-au acceptat cu placere pe refugiatii

140) Dar si pedeapsa constand in nenorocirile din aceasta lume si pedeapsa

din Ziua de Apoi.
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102. Si sunt altii care au marturisit pacatele lor, care au amestecat o

fapta buna*^'^^' cu o alta rea.*^'*^' Poate ca Allah va primi cainta lor,

caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

103. la din bunurile lor'^'*-^' milostenie'^'*'^', prin care sa-i curatesti si

sa-i binecuvantezi si roaga-te pentru ei, caci rugile tale aduc tihna

pentru ei. lar Allah este Cel care Aude Totul [si] Atoatestiutor [Sami',

'AHml

104. Oare nu stiu ei ca Allah primeste cainta de la rpbii Sai si

accepts milostenii*^'^^' si ca Allah este Primitorul caintei [si] Induratorul

[Tawwab, Rahim]?

105. Si spune: "Lucrati*^'^^', caci Allah va vedea lucrul vostru ca si

Trimisul Sau si dreptcredinciosii! Si veti fi voi adusi*^'^'' la Cel care le

cunoaste pe cele nevazute si pe cele vazute si va va vesti voua cele pe
care le-ati facut!''

106. lar altii'^'*^' sunt lasati sa astepte porunca lui Allah, fie ca li va

chinui pe ei, fie ca li va ierta pe ei. lar Allah este Atoatestiutor [si]

Intelept ['Alim, Hakim].

107. Insa aceia'^'^^' care au durat o moschee'^^'-'' pentru a pricinui

dauna, necredinta si schisma intre dreptcredinciosi'^^^' si ca pregatire

pentru aceia care au luptat mai inainte impotriva lui Allah si a

Trimisului Sau'^^^' si care jura: "Noi nu am vrut decat binele!"*^^'^' -

Allah marturiseste ca aceia sunt mincinosi! -

141) Cum a fost cainta si supunerea lor de dinainte.

142) Cum a fost neparticiparea lor la lupta sfanta.

143) O parte dintre cei care s-au cait.

144) Porunca lui Allah, adresata Profetului, este sa ia din toate bunurile lor

milostenie, ceea ce nu poate fi altceva decat Dania.

145) Aici la plural, incluzand Dania si orice alt dar facut nevoiasilor fie prin

intermediul Profetului, fie direct.

146) Faceti ceea ce vi se porunceste.

147) Prin moarte.

148) Dintre cei care nu au luat parte la batalia de la Tabuk, nu din ipocrizie,

ci din comoditate. Acestia au fost trei persoane pentru care a si fost revelat versetul:

Ka'b ben Malik, Marara ben ar-Rabi' si Hilal ben 'Umayya.

149) Dintre ipocriti.

150) Se relateaza ca Abu 'Amir ar-Rafiib s-a convertit la crestinism inainte de

aparitia Islamului si a imbratisat viata monahala, iar cand a venit Trimisul lui Allah
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108. Sa nu stai*^^'^' nicicand in ea, caci o moschee cladita din prima zi

pe cucernicie*-^^^' este mai potrivita sa stai in ea, fiindca intr-insa sunt

oameni care doresc sa se curateasca si Allah ii iubeste pe cei care se

curatesc!

109. Oare eel care a intemeiat zidirea pe frica de Allah si pe
multumirea lui Allah este mai bun sau acela care a intemeiat zidirea

pe o margine de prapastie gata sa se surpe, care se va prabusi cu el

in focul Gheenei? lar Allah nu calauzeste neamul de nelegiuiti!

110. Zidirea pe care au inaltat-o nu va inceta sa fie pricina de
indoieli in inimile lor, pana ce inimile lor nu se vor rupe! lar Allah este

Atoatestiutor [si] Intelept ['Alim, Hakim].

- Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - el i s-a impotrivit, pentru ca a pierdut

influenta lui si a zis el: Ma voi alia, sa lupt impotriva ta. cu orice neam care va

lupta impotriva ta. Profetul lui Allah i-a dat lui numele de Abu 'Amir Stricatul. Cand
triburile Hawazin au fost infrante la Hunayn. el a plecat in Sam si le-a trimis

ipocritilor mesajul sa se pregateasca cu armele si cu forta pe care le au si sa

construiasca o moschee pentru el, in vreme ce el va merge la imparatul Bizantului

si va veni cu oaste de la el si-i vor alunga pe Muhammed si pe insotitorii sai. Si

au construit ei o moschee alaturi de moscheea Qiba' si au venit la Trimisul lui Allah

si i-au zis lui: Noi am construit o moschee pentru eel bolnav sau aflat in nevoie sau

pentru noaptea ploioasa. Vrem sa vii cu noi si sa faci Rugaciunea pentru noi in

ea. El a cerut vesmintele lui, ca sa se imbrace si sa se duca la ei, dar a avut

revelatia prin care Allah i-a trimis vestea despre moscheea raului si ceea ce aveau

de gand cu ea. Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - a

chemat atunci cativa insotitori si le-a zis lor: Duceti-va la aceasta moschee a

oamenilor nelegiuiti si ardeti-o! Si s-au dus la moschee si i-au dat foe si au nimicit-

o, iar oamenii care se aflau in ea s-au risipit. In legatura cu acest episod. Allah a

revelat acest verset.

151) Care se intalneau in moscheea Qiba'.

152) Este vorba de Abu 'Amir. care, desi era din Medina, s-a aflat in tabara

mekkanilor in timpul bataliei de la 'Uhud (3 h.).

153) Nu am vrut, prin construirea moscheii, decat Rugaciunea, pomenirea lui

Allah si extinderea spatiului pentru participantii la Rugaciune.

154) Sa nu te toql

155) Moscheea de la Qiba', o suburbie din sudul Medinei. unde Muhammed
s-a oprit la inceput, dupa hegira, inainte de a se instala la Medina. Aceasta

moschee a fost ridicata la propunerea lui. Moscheea ipocritilor se afla in apropierea
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111. Allah a cumparat de la dreptcredinciosi sufletele si bunurile lor,

in schimbul Raiului, si astfel ei lupta pe calea lui Allah, omorand si

fiind omorati. Aceasta este o fagaduinta cu adevarat, pe care a luat-o

asupra Lui, in Tora, in Evanghelie si in Coran. Si cine este mai
credincios legamantului sau decat Allah? Bucurati-va, asadar, pentru

negotul pe care 1-ati tocmit, caci aceasta este marea izbanda,'^^*^'

112. Ca si pentru cei care se caiesc*^^'', cei care adora'^^^', cei care

aduc lauda, cei care pureed prin lume, cei care se inchina, cei care se

prosterneaza'^^^', cei care poruncesc ceea ce se cuvine si cei care

opresc de la cele neingaduite si cei care pazesc poruncile'^'^'-'' lui

Allah. Binevesteste-le dreptcredinciosilor!

113. Nu se cade, ca Profetui si cei care cred, sa ceara iertare pentru

politeisti, chiar daca ei sunt rude, dupa ce li s-a aratat limpede ca ei

sunt oaspetii ladului.

114. Cererea de iertare a lui Avraam pentru tatal sau nu a fost decat

din pricina unei fagaduinte pe care i-a facut-o.*^^^' Dar cand i-a

devenit limpede ca el este vrajmas al lui Allah, atunci s-a dezlegat de
el. Avraam era milos si bland.

115. Allah nu duce in ratacire un neam, dupa ce 1-a calauzit, pana ce

nu-i arata limpede, de ce trebuie sa-i fie frica. Allah este peste toate

stiutor!

116. A lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului. El da viata

si El da moarte. Si voi nu aveti in afara lui Allah aliat si aparator.

o^g^o

156) Acest verset este un indemn la lupta sfanta, evidentiindu-i virtutile, dupa
ce a fost Tnfatisata situatia celor care nu participa la ea.

157) Pentru pacate.

158) Cei care ll adora numai pe Allah singur.

159) Cei care isi fac Rugaciunea.

160) Care intrunesc calitatile mentionate.

161) Avraam i-a fagaduit tatalui sau sa ceara iertare pentru el mai inainte.

Vezi si 19:48 si 60:4.
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117. Allah a primit cainta Profetului*^^^', [cainta acelora] care au pur-

ees in peregrinare*^^^', si a sprijinitorilor*^^'^', care 1-au urmat la ceasul

greului, dupa ce aproape ca se abatusera inimile unei parti dintre

gj (165) /\poi a primit cainta lor, caci El este lertator, Indurator [Ra'uf,

Rahim].

118. Si [a primit El cainta] si de la cei trei care au fost lasati in

urma*^°^', pana ce pamantul le-a fost lor prea stramt, cu toate ca el

era Tntins, iar sufletele lor au devenit si ele prea stramte*^^'' si atunci

au stiut ei ca nu este adapost de Allah decat numai la El. Apoi a

primit cainta lor, pentru ca ei sa se poata intoarce [la El], caci Allah

este Primitor al caintei [si] Indurator [At-Tawwab, Ar-RahimY^^^h

119. O, voi cei care credeti! Temeti-va de Allah si fiti cu cei iubitori

de adevar!

120. Nu se cuvine ca locuitorii din Medina si beduinii din jurul lor sa

ramana in urma Trimisului lui AUah*^^^', nici sa puna sufletele lor mai
presus decat sufletul Sau; aceasta pentru ca pe ei nu-i incearca nici

sete, nici truda, nici foame pe calea lui Allah si ei nu calca intr-un loc

care sa-i manie pe necredinciosi<^''°' si nu pricinuiesc nici un rau

yreunui dusman, fara ca aceasta sa li se scrie lor ca o fapta buna.

Intr-adevar, Allah nu pierde rasplata facatorilor de bine!

121. Si sa nu suporte ei nici o cheltuiala - nici mica, nici mare - si sa

nu strabata nici o vale fara ca aceasta sa li se scrie lor, pentru ca

Allah sa-i rasplateasca pentru cele mai bune [fapte] pe care le

implineau!

O^^^O

162) Allah i-a iertat faptui ca a permis unora sa ramana acasa.

163) De la Mekka la Medina \al-Muhajirun].

164) De la Medina [al-'Ansar].

165) Inclinand sa nu mai porneasca la lupta.

166) Toti trei sunt dintre 'Ansari.

167) Din pricina singuratatii. alienarii si mahnirii.

168) Acest verset a fost revelat pentru a pune capat pedepsei celor trei.

169) Cand el a pornit la batalie.

170) Intrarea lor in el.
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122. Dreptcredinciosii nu trebuie sa purceada cu totii, ci sa purceada
din fiecare grup o parte dintre ei, pentru ca sa invete bine religia si

sa-i previna'^^^' [pe cei din] neamul lor, cand se intorc.*^'^' Poate ca ei

vor sti sa se fereasca!*^''^)

123. O, voi cei care credeti! Luptati impotriva necredinciosilor de
langa voi! Ei sa gaseasca in voi asprime! Si sa stiti ca Allah este alaturi

de cei care au frica!

124. Cand este revelata o sura, sunt printre ei'^'''*' unii care zic:

"Caruia dintre voi i-a sporit aceasta credinta?" Cat despre aceia care

cred, ea a facut sa le sporeasca lor credinta si ei se bucura.

125. Insa acelora care au patima*^^^' in inimile lor, [aceasta sura] le

va adauga spurcaciune la spurcaciunea lor*^^^' si vor muri ei

necredinciosi.

126. Oare nu baga ei*^'''" de seama ca in fiecare an sunt incercati o

data sau de doua ori? Si cu toate astea, ei nu se caiesc si nici nu-si

aduc aminte!

127. Si cand este revelata o sura, se uita ei unul la altul, [zicandu-si]:

"Va vede pe voi cineva?"'^^^' Apoi se indeparteaza ei. Allah a intors

inimile lor, pentru ca ei sunt un neam care nu pricep.

128. A venit la voi un Trimis chiar dintre voi, caruia li sunt grele

necazurile ce va lovesc, care este plin de grija pentru voi, iar cu

dreptcredinciosii este el milostiv si indurator [Ra'uwf, Rahim].

129. Iar daca ei se leapada'^^^', [atunci] spunej "Allah imi este mie de
ajuns! Nu exista alta divinitate in afara de El! In El ma incred, caci El

este Stapanul Tronului eel mare!"<^^°'

171) Dupa lupta de la Tabuk si ca urmare a revelarii versetelor

musulmanii voiau sa-l insoteasca pe Profet la lupta.

172) Sa-i invete cand se intorc.

173) Implinind fapte bune.

174) Printre ipocriti.

175) Ipocrizie.

176) Necredinta, ipocrizie si indoiala.

177) jpocritii.

178) Isi zic ipocritii intre ei si, daca nu-i vede nimeni. ei se strecoara

179) Se indeparteaza de credinta in Tine.

180) Atotcuprinzator.
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flOJ SURAT YUNUS<i'

(Mekkana [51]; 109 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif, Lam, Ra'.'^' Acestea sunt versetele Cartii pline de Inte-

lepciunej^'

2. Le este oamenilor de mirare ca Noi am revelat unui barbat dintre

ei: "Sa-i previi pe oameni si sa-i binevestesti pe cei care cred ca ei

vor avea loc meritat la Domnul lor!"? Cei necredinciosi zic: "Acesta

este un vrajitor vadit!".

3. Domnul vostru este Allah care a creat cerurile si pamantul in sase

zile, apoi s-a inaltat pe Tron. El oranduieste toate lucrurile si nu este

mijlocitor in [Ziua de Apoi] decat cu voia Lui. Acesta este Allah,

Stapanul vostru! Adorati-L pe El*'^', asadar! Voi nu chibzuiti?

4. La El este intoarcerea voastra, a tuturor*^', fagaduinta lui Allah [ce

se va implini] cu adevarat! El este Cel care infaptuieste prima oara,

apoi o face din nou'^', pentru a-i rasplati cu dreptate pe cei care cred

si savarsesc fapte bune. Cat despre cei care nu cred, ei vor avea parte

de o bautura din apa clocotita si de chin dureros, pentru ca nu au

crezut.

5. El este Cel care a facut Soarele ca o lumina stralucitoare si Luna
ca o lumina si El i-a oranduit treptele'^', pentru ca voi sa cunoasteti

numarul anilor si socotirea [vremii].'^' Nu le-a facut Allah pe acestea

decat pentru [un scop] adevarat. El desluseste semnele pentru

oamenii care pricep.

1) Este numita "Sura lui Yunus (lona)" pentru ca in ea este relatata istorisirea

despre lona si neamul sau. iar lona a fost profetul neamului din Ninive. Ea face

parte din perioada mekkana. cu exceptia versetelor 40, 94 si 95, care fac parte

din etapa medinita.

2) Vezi notala 2:1.

3) Coranul.

4) Adorati-L numai pe El, in calitate de divinitate unica!

5) Prin moarte sau inviere.

6) Dupa moarte.

7) Intr-o alta interpretare este vorba de rotirea Soarelui si a Lunii. de
succedarea zilei cu noaptea si de fazele Lunii.
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6. In succedarea noptii si zilei si in cele pe care Allah le-a facut in

ceruri si pe pamant'^' sunt semne pentru oamenii care au frica [de

Allah].

'

7. Cei care nu nadajduiesc in intalnirea cu Noi<^°' si sunt multumiti de
viata lumeasca si se simt in siguranta in ea, precum si aceia care sunt

nepasatori fata de semnele Noastre,

8. Acestia vor avea ca salas Focul, pentru ceea ce ei au agonisit.*^^'

9. Cei care cred si savarsesc fapte bune, pe ei li va calauzi Domnul
pentru evlavia lor.'^^' Vor curge paraie pe sub ei in Gradinile placerii.

10. Rugaciunea lor in ele va fi "Marire Tie, o, Allah!", iar salutul lor in

ele va fi "Pace [voua]!", iar sfarsitul rugaciunii lor va fi "Lauda lui

Allah, Domnul lumilor!"

11. Daca Allah ar grabi raul pentru oameni'^'^' cu repeziciunea cu care

ei cer binele, sorocul lor ar fi hotarat.*^'*' Dar Noi li lasam pe cei care

nu nadajduiesc in intalnire cu Noi sa bajbaiasca in nelegiuirea lor.

12. Atunci cand pe om Tl loveste o nenorocire, el Ne cheama pe
Noi*^^', de este el culcat pe o parte, asezat jos sau in picioare. Dar
dupa ce 1-am scapat de nenorocire, el merge mai departe, ca si cum
nici nu Ne-ar fi chemat pentru nenorocirea care 1-a lovit. Asa le sunt

Tmpodobite celor nelegiuiti, [faptele] pe care ei le-au savarsit.

13. Noi am facut sa piara neamurile de dinaintea voastra, cand ele

au fost nelegiuite. Si cu toate ca au venit la ele trimisii lor cu semne
deslusite, ele nu au crezut. Astfel li rasplatim Noi pe marii pacatosi.'^^'

14. Apoi v-am facut pe voi urmasi ai lor pe pamant, pentru a vedea
ce faceti voi.'i^'

8) Adica a lunilor si a zilelor.

9) Adica Soarele. Luna, stelele. pomii, animalele, muntii, marile etc.

10) Nu se asteapta la rasplata. pentru ca ei neaga invierea dupa moarte.

11) Pentru faptele pe care le-au savarsit.

12) Pentru a ajunge in Paradis.

13) Pentru aceia care nu se asteapta la intalnirea cu El.

14) Adica ar fi fost pierduti.

15) II invoca pe Allah pentru a-1 izbavi de ea.

16) Nimicindu-i.

17) Din fapte bune sau rele si sa va rasplatim, in functie de ele.
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15. Si cand li se citesc lor versetele Noastre deslusite, zic aceia care nu
nadajduiesc in Tntalnirea cu Noi'^^': "Adu un alt Coran decat acesta!"

sau "Schimba-1!". Spune: "Nu am eu caderea sa-1 schimb cu de la

mine putere! Eu nu fac decat sa urmez ceea ce imi este revelat. Eu
ma tem, daca ma razvratesc impotriva Stapanului meu, de osanda
unei Zile cumplite!"*^^'

16. Spune: "Daca Allah ar fi voit, eu nu vi 1-as fi citit si El nu vi 1-ar fi

facut cunoscut voua*^°', caci doara eu am ramas printre voi vreme
indelungata inainte de el.*^^' Voi nu pricepeti?!"

17. Si cine este mai nelegiuit decat acela care plasmuieste minciuni

impotriva lui Allah si ia versetele Sale drept minciuni? Dar pacatosii

nu vor izbandi!

18. Ei adora in locul lui Allah ceea ce nu le face lor nici rau si nu le

aduce lor^nici folos*^^' si zic ei: "Acestia sunt mijlocitorii nostri la Allah!"

Spune: "li vestiti voi lui Allah ceea ce El nu stie din ceruri si de pre

pamant?" Allah Preamaritul si Preaslavitul este deasupra celor asociati

[Lui].

19. Oamenii nu au fost decat o singura comunitate*^^' si apoi s-au

deosebit ei. Si de n-ar fi fost un cuvant rostit mai inainte de Domnul
tau<2'^', ar fi fost hotarat'^^' pentru ei [lucrul] asupra caruia ei au avut

pareri deosebite.

20. Ei zic: "De ce nu i se trimite lui un semn'^"^' de la Domnul sau?"

Spune: "Cele nestiute sunt numai la Allah! Asteptati si voi fi si eu
impreuna cu voi printre cei care asteapta*^^' [hotararea lui Allah]!"

18) Cei care nu cred in Viata de Apoi.

19) Ziua Judecatii de Apoi.

20) Prin intermediul meu.

21) Profetul a trait printre ei patruzeci de ani, inainte de a incepe

propovaduirea.

22) Idolii care sunt ciopliti din piatra.

23) Au avut aceeasi credinta si o divinitate unica.

24) In legatura cu amanarea pedepsei celei mai mari pana in Ziua Invierii.

25) Degraba.

26) Asemanator cu semnele trimise profetilor anteriori, cum au fost toiagul lui

Moise sau camila lui Salih.

27) Aceste lucruri sunt cunoscute numai de Allah si semnele se arata numai cand

voieste Allah si nu cand voiesc eu sau cand voiti voi.
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21. Si cand le-am dat Noi oamenilor sa guste indurare, dupa o

nenorocire care i-a lovit, iata ca ei au avut pricina impotriva versetelor

Noastre.'^^'Spune: "Allah este si mai priceput.*^^' Trimisii Nostri scriu

ceea ce voi vicleniti!"(30)

22. El este Cel care va ajuta sa umblati pe uscat si pe mare. Dar cand
sunt ei in corabii, manate de vanturi prielnice, bucurandu-se de ele,

asupra lor se abate vant naprasnic si se napustesc peste ei talazuri din

toate partile si isi inchipuie ca sunt ei cuprinsi, atunci II cheama ei

[numai] pe Allah, cu credinta in relij^ia Lui: "De ne vei mantui de
aceasta, vom fi noi printre aceia care Iti aduc multumire!"''^^'

23. Si dupa ce i-a mantuit El, iata-i pe ei cum se poarta siluitori pe
pamant, fara dreptate. O, oameni!*^^' [Sa stiti ca] siluirea voastra este

impotriva sufletelor voastre! Insa aceasta este o placere [trecatoare] a

vietii pamantesti, pentru ca apoi intoarcerea voastra va fi la Noi*^^' si

atunci va vom vesti Noi ceea ce ati facut.

24. lar viata lumeasca este asemenea apei pe care Noi o pogoram
din cer, cu care se amesteca plantele pamantului din care mananca
oamenii si vitele, in asa fel incat pamantul isi ia podoaba'-^'^' si se

Tmpodobeste.*'^^' Dar cand salasluitorii sai cred ca ei sunt stapani peste

el*'^'^), iata ca peste el vine porunca Noastra''^'''', in timpul noptii sau in

timpul zilei, si il prefacem in miriste, ca si cum in ajun n-ar fi fost plin

de bogatie. Astfel talcuim Noi semnele pentru un neam [de oameni]
care cugeta.

25. Allah cheama la Casa Pacii [Paradis, Rai] si-1 calauzeste pe eel

care voieste El pe un drum drept.

28) Daca iese la iveala idolatria lor ascunsa, dupa ce. in timpul cand i-a lovit

o nenorocire, au marturisit credinta.

29) In alegerea rapida a rasplatii si a pedepselor

30) Trimisii sunt aici ingerii care consemneaza actele fiecarui om si le prezinta

lui Allah in Ziua Judecatii de Apoi.

31) Printre cei care Te adora. socotindu-Te Unic.

32) Care uitati.

33) In Ziua Judecatii de Apoi.

34) Devine frumos, splendid.

35) Cu fel de fel de plante, flori si fructe.

36) Si pregatiti sa culeaga roadeie.

37) Pedeapsa Noastra.
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26. Cei care fac bine vor avea parte de cea mai buna [rasplata]*^^', si

Tnca si mai mult*'^^', iar chipurile lor nu vor fi acoperite nici de
negreala, nici de umilinta. Acestia vor fi oaspetii Raiului si ei in el vor

petrece vesnic.

27. Cei care agonisesc fapte rele*'^^' vor avea parte de rasplata rea,

pe masura lor, si li va acoperi umilinta si nu vor avea ei aparator de
AUah''^^', ca si cum chipurile lor ar fi acoperite cu bucati intunecoase

de noapte. Iar acestia vor fi oaspetii Focului si in el vor avea ei salas

vesnic.

28. [Si aminteste-le tu] de Ziua in care li vom aduna pe ei toti''*^) gj

apoi le vom zice Noi celor care 1-au facut semeni [lui Allah]: "La locul

vostru, Tmpreuna cu asociatii vostri!" Si-i vom desparti pe unii de
altii*'^^), iar asociatii lor vor zice: "Nu ne-ati adorat pe noi!

29. Allah este de ajuns ca martor Tntre noi si intre voi. Iar noi am fost

nepasatori fata de adorarea voastra!"*'^'^'

30. Acolo''*^' va cerca fiecare suflet [urmarile] celor savarsite mai
inainte. Iar ei vor fi intorsi la Allah - Domnul lor Cei Adevarat - si se

va indeparta de ei''^'^' ceea ce au nascocit.

31. Spune: "Cine va da voua hrana indestulatoare din cer si de pe
pamant*'^^' si cine este stapan peste auz si peste vaz**^^' si-1 scoate pe
eel cu viata din eel fara viata si-1 scoate pe eel fara viata din eel cu

viata si Cei care oranduieste toate lucrurile?"*'^^' Vor raspunde ei:

"Allah!" Atunei spune: "Oare nu va este voua friea?"<^°'

O^^O
38) Aici cu sensul de Paradis.

39) Conform unor interpretari, Profetui s-ar referi, in acest verset. la faptul ca,

dincolo de Paradis, dreptcredinciosii ar putea vedea chipul lui Allah, ca rasplata

suprema pentru ei.

40) Cei care savarsesc pacate.

41) De pedeapsa lui Allah.

42) Adica pe idoiatri tmpreuna cu idolii pe care-i adora.

43) Pe idoiatri de idolii lor si ei se vor lua la cearta.

44) _Nu v-am poruncit sa ne adorati si nici nu am dorit acest lucru.

45) In momentui aceia, atunei.

46) Se vor ascunde, vor disparea.

47) Din pioaia cazuta din cer si plantele de pe pamant.

48) Cine a creat auzui si vazui si vi le apara?
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32. Acesta este Allah, Domnul vostru Cel Adevarat! Si ce se afla

dincolo de Adevar decat numai ratacirea?*^^' Si cum de puteti voi fi

indepartati?'^^'

33. Asa<^3' se adevereste cuvantul*^'^' Domnului tau impotriva acelora

care sunt nelegiuiti ca, intr-adevar, ei nu vor crede!

34. Spune: "Oare se afla printre asociatii vostri vreunul care sa

creeze o faptura si sa o readuca [la viata dupa moarte]?" Spune:
"Allah creeaza faptura si apoi o readuce! Cum de puteti voi sa stati

departe?"(55)

35. Spune: "Oare se afla printre asociatii vostri cineva care sa

calauzeasca spre Adevar?" Spune: "Allah calauzeste spre Adevar! Si

oare eel care calauzeste spre Adevar este mai vrednic sa fie urmat
sau eel care nu calauzeste*^^', decat daca este el insusi calauzit? Ce
este cu voi? Cum de judecati astfel?*^^'"

36. Cei mai multi dintre ei nu urmeaza decat banuieli.*^^' Dar
banuielile nu ajuta cu nimic fata de Adevar. lar Allah este bine stiutor

a ceea ce faceti voi!

37. Acest Coran nu poate sa fie nicicum nascocit, fara de AUah'^^', ci

este confirmarea celor de dinaintea lui si talcuirea oranduielilor.''^^' Nu
este nici o indoiala ca el este venit de la Stapanul Lumilor.*^^'

49) Intreaga fire.

50) De mania Lui. adorand pe altcineva decat pe El, in mod nedrept?

51) Nu exista cale de mijloc intre Adevar si ratacire; sau Allah Cel Unic, sau

idolatria!

52) De la Adevar, cand recunoasteti ca Allah este Create rul intregii firi?

53) Pentru ceea ce a fost mentionat mai inainte.

54) Amenintarea.

55) Si sa credeti in altcineva decat in H?
56) Cum sunt idolii.

57) Adica gresit, facandu-i pe idoli egali ai lui Allah.

58) Care nu se bazeaza pe o dovada, atunci cind li adora pe idoli.

59) H este revelat de Allah si nu poate fi creat de om. avand in vedere inimita-

bilitatea sa.

60) Ce trebuie urmate.

61) Nu este nici o indoiala in legatura cu faptul ca el a fost revelat de Allah.
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38. Sau spun ei: "L-a nascocit [Muhammed]!". Spune: "Aduceti voi o

sura asemanatoare lui si chemati pe cine puteti'^^', afara de Allah,

daca voi sunteti intru adevar!"

39. insa ei, dimpotriva, luasera drept minciuna ceea ce nu putusera

cuprinde prin cunoasterea lor, caci nu le venise inca talcuirea lui. Asa
au tinut de minciuna si cei de dinaintea lor*^^' si priveste care a fost

sfarsitul nelegiuitilor!

40. Unii dintre ei cred in el, iar altii dintre ei nu cred in el. Dar
Domnul tau li cunoaste eel mai bine pe cei care fac stricaciune.

41. Iar daca te Tnvinuiesc pe tine de minciuna, atunci spune: "A mea
este fapta mea si a voastra este fapta voastra!*^'*' Voi nu sunteti

raspunzatori de ceea ce fac eu, iar eu nu sunt raspunzator de ceea ce

faceti voi!"

42. Unii dintre ei asculta la tine,**^^' dar poti tu sa-i faci sa auda pe
surzi, cand ei nu pricep?

43. Unii dintre ei privesc la tine, dar poti tu sa-i calauzesti pe orbi,

cand ei nu vad?'^^'

44. Allah nu-i nedreptateste pe oameni intru nimic, ci oamenii insisi

sunt nedrepti fata de ei.*^^'

45. Si [in] Ziua in care El li va aduna, va fi ca si cum ei nu ar fi ramas
[in viata] decat un ceas dintr-o zi, in care s-au cunoscut intre ei, si vor
pierde aceia care au tagaduit intalnirea cu Allah'^^' si nu au fost

calauziti.

46. Si fie ca iti aratam o parte din cele cu care li amenintam pe ei,

fie ca te luam pe tine la Noi [mai inainte], caci la Noi este intoarcerea

lor. Si Allah este martor pentru ceea ce ei savarsesc.'*^^'

62) Chemati in ajutorul vostru.

63) Semnele profetilor.

64) Fiecare va fi rasplatit dupa faptele sale.

65) Atunci cand le citesti Coranul.

66) Vad dovezile limpezi ale profetiei tale, dar ei sunt ca si orbi.

67) Prin necredinta si prin tagaduirea lor.

68) Au tagaduit invierea de dupa moarte.

69) Daca nu vezi pedeapsa lor in timpul vietii tale, o vei vedea in Ziua Jude-

catii de Apoi, cand vei fi tu insuti martor impotriva tagaduitorilor si pentru cei

credinciosi.
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47. Fiecare comunitate are un trimis'''°', iar cand vine trimisul lor, se

face judecata intre ei cu dreptate, iar ei nu vor fi nedreptatiti.

48. Ei zic: "Si cand se implineste aceasta promisiune*''!', daca voi

sunteti intru adevar?"*''^'

49. Spune: "Eu nu am nici o putere spre daunarea sau spre folosul

meu, afara de ceea ce voieste Allah. *'^' Fiecare comunitate are un
soroc si cand le soseste sorocul, ei nu-1 pot intarzia nici macar cu un
ceas si nici nu-1 pot grabi".

50. Spune: "Vedeti?!*^'*' Daca va veni osanda Lui'''^' - in timpul noptii

sau in timpul zilei - ce ar putea pacatosii sa grabeasca din ea?"

51. "Si atunci cand va veni veti crede voi in ea? Acum credeti voi in

ceea ce ati voit sa grabiti?"''*^'

52. Apoi li se va zice celor care au fost nedrepti*''''': "Gustati voi chinul

eel vesnic! Sunteti voi rasplatiti cu altceva decat cu ceea ce v-ati

agonisit?(78)

53. Si ei iti cer tie deslusire: "Acest lucru este adevarat?"*^^' Spune:
"Da! [Jur] pe Domnul meu, acest lucru este adevarat! Si voi nu-1 veti

putea impiedica!"

54. Si daca fiecare suflet care a fost nedrept ar avea tot ceea ce se

afla pe pamant, 1-ar oferi ca rascumparare. Ei isi vor ascunde cainta,

cand vor vedea chinul. Dar se va judeca intre ei cu dreptate si ei nu
vor fi nedreptatiti. <^°'

o^g^o
70) Care i-a fost trimis pentru a o calauzi.

71) Excluzand-o si luand-o in deradere.

72) Daca voi aveti dreptate cand vorbiti despre faptul ca

73) Eu nu am nimic, nici pentru mine, nici pentru voi

in mainile lui Allah si numai El poate sa grabeasca sau

voastra.

74) Spuneti-mi!

75) Care voi voiti sa vina mai degraba.

76) O asemenea cerere de grabire nu vine de la un
caci nu se grabesc decat lucrurile dorite.

77) Idolatrilor.

78) Rasplata pentru ceea ce ati spus si ati savarsit in ac

79) Intrebarea se refera la pedeapsa.

80) Prin pedeapsa primita, caci a fost pedepsita nelegii

ci toate lucrurile sunt

sa intarzie pedeapsa



10-SURAT YUNUS

55. Intr-adevar, ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pre pamant!
Intr-adevar, fagaduinta lui Allah este de netagaduit!*^^' Dar cei mai
multi dintre ei nu stiu!

56. El este Cel care da viata si Cel care da moarte si la El va veti

Tntoarce!(^2)

57. O, oameni! V-a venit voua indemn*^^' de la Domnul vostru si

tamaduire pentru ceea ce este in piepturi'^'^', calauzire si indurare

pentru dreptcredinciosi!

58. Spune: "De harul lui Allah si de indurarea Sa<^^' sa se bucure,

caci ele sunt mai bune decat toate cele care se Strang! "f^*^'

59. Spune: "Vedeti ce v-a pogorat*^'' Allah drept mijloace de vie-

tuire?! lar voi ati interzis o parte dintre ele si ati ingaduit [o alta parte]".

Spune: "Allah v-a ingaduit voua acestea sau voi nascociti impotriva lui

Allah?"

60. Si ce parere vor avea in Ziua Invierii aceia care au nascocit

minciuni impotriva lui Allah? Allah este datator de har oamenilor*^^',

dar cei mai multi dintre ei nu sunt multumitori.

61. Tu nu vei fi in nici o imprejurare, nu vei recita nici un fragment'^^'

din Coran si voi nu veti implini nici o fapta fara ca Noi sa fim martori

in clipa cand o savarsiti. Domnului tau nu-i va scapa nici cat greutatea

unui fir de colb - nici de pe pamant, nici din cer -, nici cat [o greutate]

mai mica [decat aceasta] si nici mai mare, fara ca acestea sa [fie

inscrise] intr-o carte limpede.

O^g^O
81) Promisiunea in legatura cu Invierea si rasplata.

82) In Ziua de Apoi. si va va rasplati dupa faptele voastre.

83) Coranul.

84) Tamaduire pentru indoieli, ipocrizie. ranchiuna.

85) Coranul si Islamul.

86) Averi.

87) A creat,

88) Prin revelatia Sa si prin invatatura Sa despre ceea ce este permis si ceea

ce este interzis. precum si prin amanarea pedepsei pentru a lasa timp pentru

cainta si indreptare.

89) Sura sau verset.
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62. intr-adevar, aliatii lui Allah nu au a se teme si nici nu vor fi

mahniti

63. Aceia care cred si care au frica [de Allah]!

64. Pentru ei este buna veste<^°' in aceasta viata lumeasca, la fel ca si

in Lumea de Apoi. Cuvintele*^^' lui Allah [nu vor cunoaste] nici o

schimbare. Aceasta este marea izbandaj^^'

65. Sa nu te Tntristeze vorbele lor! Puterea intreaga este a lui AUah!*^^'

El este Cel care Aude Totul [As-Sami'l'^i), Binestiutor [A/-'A/im](55).

66. Intr-adevar, ai lui Allah sunt atat cei din cer, cat si cei de pre

pamant*^^'. Si ce urmeaza aceia care invoca semeni in locul lui Allah?

Ei nu urmeaza decat banuieli*^^' si nu fac ei altceva decat sa minta.*^^'

67. El este Cel care v-a facut voua noaptea sa va odihniti in ea si ziua

ca sa [va ingaduie sa] vedeti'^^'. lar in aceasta sunt semne pentru un
neam care aude.'^°°'

68. Ei zic: "Allah si-a luat un fiu!" Preaslavitul este indeajuns de
Instarit [Al-Ghaniy\;]. Ale Lui sunt [toate] cele din ceruri si cele de pre

pamant. Voi nu aveti nici o dovada pentru acest lucru. Spuneti voi

Tmpotriva lui Allah ceea ce nu stiti?

69. Spune: "Aceia care nascocesc pe seama lui Allah minciuni'^°^' nu
vor izbuti!"

O^i^O

90) Vestirea Paradisului.

91) Promisiunile Lui.

92) Paradisul si izbavirea lor de Foe.

93) Si El li va invinge si te va ajuta sa izbandesti asupra lor.

94) Tot ceea ce spun ei despre tine si-i rasplateste dupa fapte.

95) A ceea ce trebuie sa faca cu ei.

96) Si ei nu pot face nimic fara voia Lui.

97) Presupuneri fara nici un suport real.

98) In ceea ce pun pe seama lui Allah.

99) Plina de lumina. pentru ca sa puteti vedea.

100) Care reflecteaza asupra celor pe care le aude.

101) Despre faptul ca Dumnezeu ar fi avut un fiu si despre idoli pe c

ciaza Lui.
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70. Placere trecatoare este in aceasta lume. Apoi la Noi este

intoarcerea lor'^'^^', iar Noi ii vom face atunci sa guste chinul aspru

pentru ca ei nu au crezut.*^'^'^'

71. Istoriseste-le lor povestea lui Noe, cand el a zis neamului sau: "O,

neam al meu! Daca va este prea grea sederea mea [printre voi] si

pomenirea de catre mine a semnelor lui Allah, atunci sa stiti ca eu in

Allah ma incred! Intelegeti-va, asadar, cu asociatii vostri*^^'^' si nu

ascundeti planurile voastre! Apoi luati hotararea in privinta mea*^*-*^',

fara sa-mi mai dati vreun ragaz!

72. Iar de va veti lepada voi<^°^', eu nu v-am cerut rasplata, caci

rasplata mea nu este decat la Allah si mie mi s-a poruncit sa fiu dintre

cei supusi vointei lui Allah [musulmani]
!

"
*^'^^'

73. Dar ei 1-au socotit mincinos.<i°^' Si 1-am mantuit Noi'^^^* laolalta cu

cei care au crezut cu el in corabie si i-am facut pe ei urmasi.'^^°' Iar pe
aceia care au tinut semnele noastre drept minciuni i-am inecat. Deci

priveste cum a fost urmarea celor preveniti!

74. Apoi am trimis Noi, dupa el*^^^', trimisi la neamurile lor si le-am

adus semne deslusite'^^^', insa ei nu au crezut in ceea ce luasera drept

minciuna mai inainte. Si astfel pecetluim Noi inimile celor care intrec

masura.

75. Dupa aceea i-am trimis Noi, dupa ei'^^^', pe Moise si pe Aaron cu

semnele Noastre la Faraon si capeteniile sale, insa ei s-au aratat

ingamfati si au fost un neam de criminali.

O^^O
102) Prin moarte.

103) Pentru necredinta lor.

104) Pentru a incerca sa ma ucideti.

105) In legatura cu raul pe care doriti sa mi-1 faceti.

106) Daca va veti lepada de credinta in ceea ce v-am adus.

107) Cei supusi numai fata de credinta in Allah.

108) Pe Noe [si de aceea am trimis potopul peste ei],

109) De la inec.

110) Ai celor inecati. Allah i-a facut pe credinciosi urmasi ai oamenilor din

tara lor, dupa ce i-a prapadit pe cei care n-au crezut, prin potop.

111) Dupa Noe.

112) Care dovedeau sinceritatea lor.

113) Dupa acei trimisi.
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76. Si cand a ajuns la ei Adevarul*^^'^' din partea Noastra, zis-au ei:

"Aceasta este vrajitorie invederata".

77. A zis Moise: "Spuneti voi despre Adevar, dupa ce a venit el la voi,

ca aceasta este vrajitorie? Atunci [aflati] ca vrajitorii nu vor izbandi!"

78. Au raspuns ei*^^^': "Ai venit la noi ca sa ne abati de la cele in care

i-am gasit pe parintii nostri*-^^^', pentru ca voi doi sa aveti puterea pe
acest pamant?*^^^' Dar noi nu credem in voi!"

79. Si a zis Faraon: "Aduceti-mi pe toti vrajitorii invatati!"'^^^'

80. Si cand au venit vrajitorii, le-a zis Moise: "Aruncati ceea ce aveti

voi de aruncat!"*^-^^'

81. Si cand au aruncat ei, le-a zis Moise: "Ceea ce ati adus voi este

vrajitorie! Dar Allah o va zadarnici'^^^', caci Allah nu incurajeaza fapta

celor care aduc stricaciune!

82. Si [face Allah sa triumfe] Adevarul prin cuvintele Sale*^^^', chiar

daca pacatosilor nu le place!"

83. Si nu a crezut in [mesajul lui] Moise decat un grup de oameni din

neamul lui [Faraon]. Si apoi le-a fost teama ca Faraon si capeteniile

sale sa nu-i sileasca [la necredinta] caci Faraon era un tiran puternic

peste acest pamant'^^^' si era dintre cei necumpatati.'^^-^'

84. Si a zis Moise: "O, neam al meu! Daca voi credeti in Allah,

Tncredeti-va in El, daca sunteti supusi [lui Allah, musulmanij!"

85. Si au raspuns ei: "In Allah ne incredem! Doamne, nu ne face pre

noi [tinta a] urgisirii neamului de nelegiuiti!

86. Si izbaveste-ne pre noi, cu mila Ta, de neamul de necredinciosi!"

114) Semnele si minunile evidente.

115) Lui Moise.

116) Credinta in idoli.

117) Aici este vorba de pamantul Egiptului.

118) Priceputi in arta magiei.

119) Funiile si toiegele lor.

120) Prin minunea mea.

121) Prin argumentele Sale.

122) Pamantul Egiptului.

123) Care fac mult rau si multa stricaciune si nedreptati.
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87. Si noi le-am revelat lui Moise si fratelui sau: "Pregatiti case pentru

neamul vostru in Egipt si faceti in casele voastre loc de rugaciune si

Tmpliniti Rugaciunea [As-Salat]\ Si binevesteste credinciosilor!"'^^'^'

88. Si a zis Moise: "Doamne! Tu ai daruit lui Faraon si capeteniilor

sale podoabe<^25) gj g^gj-j ^j^ aceasta viata, Doamne, ca sa-i rataceasca

[pe oameni] de la drumul Tau! Doamne, nimiceste averile lor si

pecetluieste inimile lor ca sa nu creada ei pana ce nu vor vedea chinul

eel dureros!"

89. A zis [Allah]: "1 s-a raspuns rugamintii voastre. '^^'^' Mergeti pe calea

cea dreapta si nu urmati calea celor care nu stiu!"*^^'''

90. Noi i-am trecut pe fiii lui Israel prin mare.*^^^' Si i-au urmarit pe ei

Faraon si ostenii sai ca sa-i prigoneasca si sa-i nimiceasca. lar cand 1-a

ajuns pe el inecuP^^' a zis'^^*-*': "Eu cred ca nu exista alta divinitate in

afara de eel in care cred fiii lui Israel si eu sunt [acum] printre cei

supusi [musulmani]!"(i3i)

91. [A zis Allah]: "Acuma?!<i32) Dupa ce mai inainte tu te-ai razvratit si

ai fost dintre stricatori?!

92. Astazi te mantuim Noi, cu trupul tau'^^^', pentru ca sa fii un
semn'^2'^' pentru cei [care vor veni] in urma ta!"'^-^^' Insa multi dintre

oameni sunt nepasatori fata de semnele noastre!*^'^^'

O^^O
124) Izbanda in aceasta lume si Paradisul in Lumea de Apoi.

125) Vesminte si obiecte de podoaba.

126) Se adreseaza lui Moise si lui Aaron.

127) Calea lui Faraon. a neamului sau si a idolatrilor.

128) Am despartit apele marii. incat ei sa poata merge pe uscat, pentru a

scapa de Faraon si de neamul sau.

129) Dupa ce Allah a adus apele marii la loc.

130) Faraon. voind sa fie mantuit de inec.

131) Credintei in Allah.

132) Acum crezi si te supui, pentru a scapa de inec?

133) Salvam trupul tau dar fara suflet.

134) Pilda.

135) Dintre neamurile de necredinciosi.

136) Nu cugeta la ele si nu le iau drept pilda.
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93. Si Noi le-am pregatit fiilor lui Israel locuinta sigura'^^^', si le-am

dat lor hrana din bunatati. Si ei nu s-au certat'^^^' pana ce nu a venit la

ei stiinta. Dar Domnul tau va judeca intre ei in Ziua Invierii cu privire

la cele intru care nu s-au inteles ei.

94. lar daca tu ai indoiala asupra celor pe care ti le-am trimis*^^^',

atunci intreaba-i pe cei care au citit Cartea revelata'^'^°' mai inainte de
tine. Ti-a venit Adevarul de la Domnul tau!*^''^' Asadar, nu fi printre cei

care au indoieli!

95. Si sa nu fii printre aceia care tin de mincinoase semnele lui Allah,

caci vei fi printre cei pierduti!

96. Aceia impotriva carora se va adeveri cuvantul [de amenintare al]

Domnului tau*^'^^' nu cred,

97. Chiar daca le-ar veni lor toate semnele, *^'^^' pana ce nu vor vedea
osanda dureroasa.

98. Si nu a fost nici o cetate careia credinta sa-i fi fost de folos, [cand

i-a venit pedeapsa], in afara de cetatea neamului lui lona, care, dupa
ce a crezut, i-a mantuit [pe locuitorii ei] de chinul rusinii in viata

lumeasca si le-am dat Noi lor bucurie pana la un timp.

99. Si de-ar fi voit Domnul tau, toti cei de pe pamant ar fi crezut

laolalta! Si oare tu ii silesti pe oameni ca sa fie credinciosi?

100. Nu poate nici un suflet sa creada, decat cu voia lui Allah. Si El

va trimite pedeapsa impotriva acelora care nu pricep.'^'*'^'

O^l^O

137) I-am asezat intr-un loc bun.

138) Nu s-au despartit in diferite doctrine asupra religiei lor.

139) Istorisirile despre Moise, Faraon si fiii lui Israel.

140) Tora si Evanghelia.

141) Coranul.

142) Porunca de a fi pedepsiti.

143) Dovezile dare.

144) Semnele si dovezile.
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101. Spune: "Priviti'^'^^' la cele care sunt in ceruri si pre pamant!"*^'^^'

Insa nici semnele si nici prevenitorii'^'^^' nu sunt de ajuns'^'^^' pentru un
neam [al celor] care nu cred!

102. Si oare asteapta ei altceva decat zile asemanatoare cu ale

acelora de dinaintea lor?'^'^^' Spune: "Asteptati, asadar!*^^°' Voi fi si eu

printre cei care asteapta laolalta cu voi!"

103. Atunci ii vom mantui Noi pe trimisii Nostri si pe cei care au

crezut.'^^^' Asa este datoria Noastra, sa-i mantuim pe dreptcredinciosi!

104. Spune: "O, oameni! Daca sunteti cu indoiala asupra religiei

mele, atunci [sa stiti ca] eu nu voi adora pe cei pe care li adorati in

afara de Allah, ci 11 voi adora pe Allah Cei care va va lua la Sine'^^^',

caci mie mi s-a poruncit sa fiu dintre dreptcredinciosi.

105. Si [mi s-a zis mie]: "Ridica-ti fata'^^^' catre religia adevarata si nu
fi dintre idolatri!(i54)

106. Si nu chema*^^^' in locul lui Allah ceea ce nu-ti este spre

folos*^^'^' si nici spre stricaciune'^^''', caci de vei face [aceasta]*^^^', vei fi

[tu] dintre cei nelegiuiti!"

O^^O

145) Chibzuiti.

146) Semnele din cer si de pe pamant care dovedesc unicitatea si puterea Lui.

147) Trimisii care au avertizat.

148) Nu foiosesc.

149) Neamurile de necredinciosi care i-au socotit pe trimisii

150) Ca sa vedeti sfarsitul vostru!

151) Adica vom nimici neamurile de necredinciosi si apoi li vom izbavi pe

profetii pe care i-am trimis la ele si pe aceia dintre fiii lor care au crezut in ei.

152) Lipsindu-va de viata.

153) Metafora pentru intreaga fiinta.

154) Indepartandu-te de religiile false.

155) Nu adora.

156) Nici in aceasta viata. nici in Viata de Apoi.

157) Daca nu-1 adori.

158) De-1 vei adora.
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107. Si daca Allah te atinge cu un rau, [sa stii ca] nu este cine sa-1

Tndeparteze decat numai El! lar daca El iti voieste un bine, nu este

nimeni care sa poata respinge harul Sau. El ii atinge cu aceasta pe
cei care voieste El dintre robii Sai, iar El este lertator, Indurator [Al-

Ghafur, Ar-Rahim].

108. Spune'is^': "O, oameni! V-a venit Adevarul'i^O' de la Domnul
vostru si acela care se calauzeste, este calauzit doar pentru sine, iar

acela care rataceste, el duce in ratacire numai sufletul sau! lar eu nu
sunt pazitor peste voi!*^^^'

109. Si urmeaza ceea ce-ti este revelat si fii cu rabdare pana ce

Allah va judeca*^^^', fiindca El este eel mai bun dintre judecatori!"

o^g^o

159) Necredinciosilor.

160) Coranul.

161) Insarcinat sa va pazesc de necredinta si s

Expresia aceasta revine frecvent in Coran, pentru a ;

este raspunzator de faptele oamenilor.

162) Si va hotari izbanda ta asupra lor.
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123 SURATHUD<i)

(Mekkana [52]i 123 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif, Lam, Ra''^'. Aceasta este o Carte ale carei versete sunt bine

intocmite, apoi talcuite de catre un Intelept, Binestiutor [Hakim,
Khabir].

2. Nu-L adorati decat pe Allah! lar eu'^' sunt [trimis] pentru voi de la

El, ca prevenitor si vestitor de bine.*'^'

3. Rugati-va de iertare la Domnul vostru*^', apoi intoarceti-va, caindu-

va, la El!'^' El va va ajuta sa va bucurati de o placere frumoasa paria la

un timp anumit'^' si-i va da fiecaruia care merita rasplata cuvenita. Insa

daca va veti intoarce'^', eu ma tem pentru voi de chinul unei Zile

mari.'^'

4. La Allah este intoarcerea voastra'^°' si El este cu putere peste

toate.

5. Ei isi inchid piepturile, pentru a se ascunde de El. Dar chiar daca
se invelesc ei, ascunzandu-se in vesmintele lor. El stie atat ceea ce tin

ei ascuns*^^', cat si ceea ce destainuiesc ei*^^', caci El este Binestiutor

['A/i'm] al launtrului piepturilor.

O^^O
1) Numele trimisului neamului 'Ad (vezi v. 50 si 7:65).

2) Vezinotala 2:1.

3) Vorbeste Profetui Muhammed.
4) Va avertizez asupra urmarilor idolatriei si va vestesc rasplata credintei ii

Allah Cel Unic.

5) Pentru idolatria voastra.

6) Cu supunere.

7) Pana la moarte.

8) Daca va veti indeparta de la credinta in Allah Cel Unic.

9) Ziua Judecatii de Apoi.

10) In Lumea de Apoi.

IDIninimi.

12) Prin viu grai.
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6. Si nu este vietuitoare pe pamant a carei hrana sa nu fie in grija lui

Allah. El stie locul ei de salas si locul in care ea va muri. Totul este

intr-o Carte deslusita.*^^'

7. El este eel care a creat cerurile si pamantul in sase zile - in vreme
ce Tronul Sau era pe apa'^'^' - pentru ca sa va cerce care dintre voi

este mai bun in faptuire. lar daca Tu spui<^^': "Veti fi voi Tnviati dupa
moarte", cei care nu cred, vor zice: "Aceasta nu este decat vrajitorie

vadita".

8. lar daca Noi intarziem osandirea lor pana la un timp anumit, atunci

ei zic<^*^': "Ce o opreste pe ea?"<^^' Dar in ziua cand va veni la ei, nici

unul dintre ei nu va mai fi ferit [de ea] si li va cuprinde ceea ce ei au

luat in deradere.

9. Daca Noi li dam omului sa guste indurare din partea Noastra, iar

apoi o luam de la el, atunci el este deznadajduit si nemultumitor.

10. Daca, insa, Noi li dam sa guste bucurie dupa ce 1-a atins o

nenorocire, atunci el va zice: "S-au dus relele'^^Me la mine!" si el va fi

bucuros si mandru,

11. Mai putin aceia care sunt cu rabdare*^^' si savarsesc fapte bune.

Si aceia vor avea parte de iertare*^'^' si de rasplata mare.

12. S-ar putea ca tu*^^' sa neglijezi o parte din ceea ce iti este

revelat<22' si pieptultau sa fie strans la ea*^^', cand ei vor zice: "De ce

nu s-a pogorat asupra lui o comoara?" sau "De ce nu a venit

impreuna cu el un inger?"*^'^' Tu nu esti decat un prevenitor, iar Allah

este a toate ocrotitor.

o^g^o
13) Tablele pastrate.

14) Tronul si apa au fost create inaintea cerurilor si a pamantului.

15) Mekkanilor.

16) In batjocura.

17) Pedeapsa.

18) Adica nenorocirile cauzatoare de rau.

19) Care suporta nenorocirile. cu credinta in Allah si supunere fata de H.

20) Pentru pacateie lor.

21) Muhammed.
22) Din Coran.

23) La citirea acestei parti.

24) Pentru a confirma mesajul Sau.
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13. Sau vor zice ei: "El 1-a nascocit!"*^^' Spune: "Asadar, aduceti voi

zece sure'^^', asemeni lui, nascocite [de voi] si chemati pe cine puteti,

afara de Allah, daca sunteti voi intru dreptate!"

14. Si daca nu va raspund ei, atunci aflati ca a fost trimis*^'''' prin stiinta

lui Allah si ca nu exista alta divinitate in afara de El! Oare voi sunteti

supusi [lui Allah, musulmani]?'^^'

15. Pe aceia care doresc viata lumeasca si podoaba ei ii vom rasplati

Noi dupa faptele lor in ea, fara sa li se scada lor nimic din ele.

16. Acestia sunt cei care nu vor avea in Lumea de Apoi decat numai
Focul. Si zadarnic va fi ceea ce au savarsit ei in ea*^^' si in desert va fi

ceea ce au facut.

17. Si oare acela care se bizuie pe un semn deslusit*'^'^' de la Domnul
sau si care este recitat de un martor din partea Sa*'^^', in vreme ce

inainte de el'32) a fost Cartea lui Moise'^S) drept ghid si indurare [este

mai bun decat acela care nu se bizuie pe nici un semn]? Acestia cred in

eP'^', Tnsa acele cete care nu cred in eP^' au drept fagaduinta Focul.

Nu fi in Tndoiala asupra lui'^*^', caci el este Adevarul de la Domnul tau,

dar cei mai multi dintre oameni nu cred!

18. Si cine este mai nelegiuit decat acela care nascoceste pe seama
lui Allah minciuna? Aceia vor fi adusi dinaintea Domnului lor si vor zice

martorii*^^': "Acestia sunt cei care au mintit impotriva Domnului lor!"

Blestemul lui Allah asupra nelegiuitilor

25) El a nascocit Coranul, care nu este de la Allah.

26) Capitole din Coran.

27) Coranul.

28) predeti in Allah Cei Unic si in Trimisul Sau?
29) In aceasta lume.

30) Coranul.

31) Arhanghelul Gavriil.

32) De Coran.

33) Tora.

34) In Coran.

35) Mekkanii si sprijinitorii lor idolatri.

36) Asupra Coranului.

37) Ingerii si profetii.
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19. Care impiedica de la calea lui Allah si incearca sa o faca

stramba. Ei sunt cei care nu cred in Viata de Apoi!

20. Aceia nu pot sa-[L] faca neputincios pe pamant'^^'! Si ei nu au alti

aliati pentru ei*^^', afara de Allah, iar pedeapsa lor va fi indoita. Ei nu
au putut sa audaC^O' si nu au vazutC^i'.

21. Aceia sunt cei care si-au pierdut sufletele lor*'^^' si s-a indepartat

de ei ceea ce ei au nascocit*'^^'.

22. Fara Tndoiala in Lumea de Apoi ei vor fi cei mai pierduti.

23. Aceia care cred si savarsesc fapte bune si se umilesc inaintea

Domnului lor, aceia sunt oaspetii Raiului si in el vor avea salas vesnic.

24. Asemanarea Tntre cele doua cete*'''^' este ca si cea a orbului si

surdului cu eel care vede si aude. Oare sunt cele doua egale, la

comparatie? De ce nu luati voi aminte?

25. Noi 1-am trimis pe Noe la neamul sau [si a zis el]: "Eu sunt pentru

voi prevenitor limpede,

26. Pentru ca voi sa nu-L adorati decat pe Allah, caci eu ma tern

pentru voi*'^^' de chinul unei zile dureroase".

27. Dar au zis capeteniile din neamul lui, care nu au crezut: "Noi nu
vedem in tine decat un om ca si noi si nu vedem sa te fi urmat pe tine

decat aceia care sunt vrednici de dispret dintre noi si fara pic de
chibzuinta. Noi nu vedem sa aveti''^^' nici un merit fata de noi, ci va

socotim mai degraba niste mincinosi!"

o^g^o

38) Nu-L pot impiedica sa-i pedepseasca.

39) Care sa-i apere de pedeapsa Lui.

40) Sa auda Adevarul.

41) Prefacandu-se orbi fata de semnele lui Allah.

42) Din cauza credintei in idoli.

43) Au disparut zeii pe a caror mijiocire se bizuis(

44) Credinciosii si necredinciosii.

45) Daca adorati pe altcineva in afara de El.

46) Se adreseaza lui Noe si adeptilor sai.
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28. A zis el: "O, neam al meu! Ce credeti voi?''^'' Daca eu am o

dovada limpede de la Domnul meu si El mi-a dat indurare de la El,

dar ochilor vostri ea le scapa, oare sa va silim noi la aceasta, daca voi

o urati?

29. O, neam al meu! Eu nu va cer voua vreo avere in schimb''^^', caci

rasplata mea nu se afla decat la Allah. Si nici nu-i voi alunga eu pe
cei care cred, caci ei II vor intalni pe Domnul lor*'^^'. Insa eu vad ca voi

sunteti un neam de ignoranti!

30. O, neam al meu! Cine ma va ajuta pe mine impotriva [pedepsei]

lui Allah daca eu i-as alunga? Voi nu va dati seama?

31. Si eu nu va spun ca eu am comorile lui Allah si eu nu stiu

nestiutul. Nici nu spun ca eu sunt un inger si nici nu spun acelora pe
care ochii vostri li dispretuiesc ca Allah nu le va darui lor bine. Allah

stie mai bine ce se afla in sufletele lor, iar eu as fi, asadar, dintre cei

nelegiuiti!"

32. Au zis ei<^°': "O, Noe! Te-ai certat cu noi si prea mult te-ai certat.

Adu-ne noua cele cu care ne ameninti*^^', daca tu esti dintre cei care

spun adevarul!"

33. Le-a raspuns el: "O sa vi le aduca Allah daca El voieste, iar voi

nu-L veti putea impiedica*^^'!

34. Si sfatul meu nu va este spre folos - de as vrea sa va sfatuiesc -

daca Allah voieste sa va duca in ratacire. El este stapanul vostru si la

El veti fi intorsi!"

35. Sau zic ei: "L-a nascocit!" Spune: "Daca eu 1-am nascocit, atunci

eu raspund pentru pacatul meu, insa eu sunt slobod de cele pe care le

savarsiti!"

o^g^o
47) Spuneti-mi!

48) In schimbul propovaduirii credintei in Allah Cei Unic si transmiterii

mesajului.

49) In Ziua Invierii; si vor fi ei atunci rasplatiti, in vreme ce adversarii lor vor

fi pedepsiti.

50) Neamul sau i-a zis lui.

51) Pedeapsa.

52) Fugind de B sau impiedicandu-L.
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36. Si i s-a revelat lui Noe: "Nu vor crede din neamul tau decat
aceia care deja au crezut, dar tu nu te intrista pentru ceea ce fac ei!

37. Si fa-ti area sub ochii Nostri si dupa inspiratia Noastra si nu-Mi
mai pomeni<^3) despre cei care au fost nelegiuiti, caci ei sunt

Tnecati!"'^'^)

38. Lucra el la corabie si de cate ori trecea pe langa el cate o

capetenie din neamul sau, il luau in deradere. Insa el le-a zis: "Daca
radeti de noi*^^', vom rade si noi de voi*^^', asemenea cum radeti.

39. Si veti afla voi cui Ti va veni chinul care-1 va umili*^'') si peste cine

va veni chinul dainuitor*^^'!"

40. lar cand a venit porunca Noastra si s-a involburat cuptorul, am
spus Noi: "Adu pe ea din fiecare [semintie] cate doi soti si familia ta -

afara de cei Tmpotriva carora hotararea'^^' a fost deja data -, si pe cei

care au crezut". Insa nu au crezut impreuna cu el decat putini.

41. Si a zis el: "Urcati-va pe ea! In numele lui Allah va fi mersul ei si

oprirea ei! Domnul meu este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]V'

42. Si cand a purees cu ei printre valuri ca muntii, 1-a strigat Noe pe
fiul sau, care statea deoparte: "O, fiul meu! Urea impreuna cu noi<*^°',

nu fi laolalta cu necredinciosii!"

43. Dar a raspuns [fiul]: "Voi gasi refugiu pe un munte ce ma va

apara de apa". I-a zis [atunci]: "Astazi nu este aparator de porunca lui

Allah, afara de acela cu care El este indurator!" Si valurile i-au

despartit pe ei doi, iar el'^^' a fost printre cei inecati!

o^g^o

53) Nu interveni pentru ei.

54) Sunt condamnati la inec.

55) Ca ne construim corabie.

56) Din pricina ignorantei voastre.

57) In aceasta viata.

58) In Viata de Apoi.

59) De a fi inecati, din pricina nelegiuiri

60) Imbratisand credinta noastra.

61) Fiul lui Noe.
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44. Si s-a grait*^^': "O, pamantule! Inghite apa ta!" si "O, cerule!

Inceteaza [cu ploaia]!" Si a scazut apa si s-a Tmplinit porunca*^^', iar ea

s-a asezat pe muntele Al-Judi. Si s-a grait: "Piara neamul de
nelegiuiti!"

45. Si L-a chemat Noe pe Domnul sau si a zis: "Doamne, fiul meu
este din familia mea! Fagaduinta Ta este Adevarul, iar Tu esti eel mai
drept dintre cei drepti!"

46. A zis*^'^': "O, Noe! El nu este din stirpea ta. Aceasta [pe care a

savarsit-o el] este o fapta necinstita. Nu-mi cere aceea despre care tu

nu ai stiinta*'^^'! Eu te indemn pentru ca tu sa nu fi printre cei

nepriceputi'^^'!"

47. Atunci a zis'^^': "Doamne, eu caut iertare la Tine ca Te intreb

despre ceea ce nu s-ar cuveni sa Te intreb, iar de nu ma vei ierta si

nu vei f i indurator cu mine, voi fi printre cei pierduti"

.

48. S-a fost zis(<^8': "O, Noe! Coboara cu pace din partea Noastra si cu

binecuvantari asupra ta si asupra comunitatilor ce se vor ivi dintre acei

care sunt cu tine. Iar alte comunitati le vom lasa sa aiba parte de
bucurie trecatoare si pe ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de
la Noi.

49. Acestea sunt cateva vesti despre cele nestiute [de oameni]*^^', pe
care Noi ti le revelam si pe care nu le-ati stiut nici tu, nici neamul tau,

mai inainte de aceasta*^'^'. Deci fii rabdator''^', caci sfarsitul''^' va fi al

celor tematori [de Allah]!

o^g^o
62) Cei care a poruncit era Allah.

63) Au scapat cei care au scapat si au pierit cei care au pierit.

64) Allah Preainaltul.

65) Nu stii daca este un lucru adevarat sau neadevarat.

66) Te opresc, ca prin aceasta intrebare despre lucruri pe care nu le cunosti,

sa fii dintre cei nepriceputi.

67) Noe.

68) A venit porunca lui Allah sa coboare de pe corabie impreuna cu cei si cele

care se aflau cu el.

69) Quraysitii.

70) Mai inainte de a ti le vesti tie, adica inainte de revelarea Coranului.

71) Arata rabdare fata de trimiterea mesajului si fata de necazurile pe care ti

le pricinuieste neamul tau, asa cum a rabdat si Noe!

72) Izbanda in aceasta lume si fericirea vesnica in Viata de Apoi.
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50. Si [Noi 1-am trimis] la [neamul] 'Ad pe fratele lor Hud*^'^', care a

zis: "O, neam al meu! Adorati-L pe Allah! Voi nu aveti [alta] divinitate

in afara de El! Voi sunteti doar nascocitori [de minciuni]!*^'*'

51. O, neam al meu! Eu nu va cer pentru aceasta rasplata, ci

rasplata mea este numai la Acela care m-a creat. Oare voi nu
pricepeti?

52. O, neam al meu! Rugati-va de iertare Domnului vostru'^^', apoi

caiti-va fata de El*'^', pentru ca El sa trimita asupra voastra cerul

Tncarcat de ploaie si sa sporeasca puterea voastra cu putere! Si nu va

abateti*^^' ca niste mari pacatosi'''^'!"

53. Au zis ei: "O, Hud! Nu ne-ai adus noua un semn deslusit, iar noi

nu-i vom parasi pe zeii nostri'^^', pentru cuvantul tau'^°', si nici nu vom
fi cu credinta in tine!*^^'

54. Noi nu zicem decat ca te-a ajuns*^^' un rau de la unul din zeii

nostri*^'^'!" A zis el: "Eu 11 iau pe Allah ca martor si voi, de asemenea,
fiti martori ca eu sunt nevinovat pentru ceea ce voi luati ca asociati'^'^'

55. In locul Lui! Deci vicleniti cu totii*^^' impotriva mea, fara sa-mi

dati nici un ragaz*^^'!

56. Eu ma incred in Allah - Domnul meu si Domnul vostru! Si nu este

vietate pe care El sa nu o tina de chica ei'^'''. Domnul meu este pe
drumul eel drept!<^^'

O^i^O
73) Adica pe unul dintre ei.

74) Prin a face din idoli asociati ai lui Allah s:

75) Pentru idolatria voastra.

76) Pentru adorarea altora in afara Lui.

77) De la cele la care va chem.

78) Pentru staruinta in pacatele voastre.

79) Pe idolii nostri.

80) Dand ascultare vorbelor tale.

81) Nu te credem pe tine.

82) Te-a atins.

83) Unul dintre zeii nostri te-a lovit pe tine cu

84) Hud se declara nevinovat pentru ca ei cred ir

85) Si voi si zeitatile voastre.

86) Daca sunteti in stare sa uneltiti impotriva mea
87) Asupra careia sa nu aiba stapanire si putere.

88) Domnul meu este drept in judecata Lui.
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57. lar de va veti intoarce, eu nu am facut decat sa va aduc cele cu

care am fost trimis la voi*^^'. Si Domnul meu va lasa sa urmeze dupa
voi un alt neam*^°', fara ca voi sa-1 aduceti Lui vreun rau*^^'. lar

Domnul meu este peste toate Pazitor'^^)!"

58. Si cand a venit porunca Noastra, i-am mantuit Noi pe Hud si pe
cei care credeau impreuna cu el, prin mila Noastra, si i-am mantuit de
osanda crunta*^^'!

59. Acestia sunt [neamul] 'Ad. Ei au tagaduit semnele Domnului lor si

nu au dat ascultare trimisilor Sai si au urmat ei'^'^' porunca oricarui

tiran indaratnic.

60. Si au fost ei urmariti de un blestem in aceasta lume si in Ziua

Invierii*^^'. [Neamul] 'Ad nu a crezut in Domnul lor*^^'. Departe cu 'Ad,

neamul lui Hud*^^'!

61. Si [Noi] am trimis la Thamud pe fratele lor Salih*^^', care a zis: "O,

neam al meu! Adorati-L pe Allah! Voi nu aveti alta divinitate in afara

de El! El v-a creat pe voi din pamant si v-a dat voua sa locuiti pe el.

Rugati-L pe El de iertare*^^' si caiti-va la El! Domnul meu este

Apropiat'ioo) [si] El este Cel care Raspunde Intotdeaunadoi'!"

o^g^o

89) Mesajul cu care am fost trimis la voi.

90) Va va nimici si va lasa sa urmeze dupa voi un alt neam, mostenindu-va

casele si averile.

91) Ci aducandu-va rau doar voua insiva.

92) Stapanitor caruia nu-I ramane nimic necunoscut.

93) I-am mantuit de la pieirea care le-a venit de la vanturile pe care le-am

trimis impotriva lor vreme de sapte nopti si opt zile.

94) Au dat ascultare capeteniilor lor si celor care i-au chemat sa nu creada in

95) Si in Lumea de Apoi.

96) Adorand pe altcineva in locul Lui.

97) Blestemati si condamnati la pieire sa fie ei!

98) Care a fost unul din tribul lor.

99) Pentru idolatria voastra.

100) De indurare fata de eel care li cere iertare.

101) Qarib, Mujib; Raspunde cererii lui.
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62. Ei au zis: "O, Salih! Ai fost tu inainte de aceasta dorit peste noi.

Dar oare, ne opresti tu sa adoram ceea ce au adorat parintii

nostri*^°^'? Noi suntem Tntr-o indoiala tulburatoare cu privire la cele la

care ne chemi!"

63. A zis el: "O, neam al meu! Ce ziceti voi*^^^)^ ^a^a eu am o dovada
limpede de la Domnul meu, care mi-a daruit si indurare'^°'^' de la El!

Cine ma va apara pe mine de Allah*^°^', daca eu nu m-as supune Lui?

Voi nu-mi sporiti decat pierderea*^^^'!

64. O, neam al meu! lata aceasta camila de la Allah, care este un
semn deslusit pentru voi!*^^''' Lasati-o sa pasca pe pamantul lui Allah si

nu o atingeti cu nici un rau, caci va va lovi pe voi osanda apropiata!"

65. Insa ei au injunghiat-o*-^°^' si atunci le-a zis el'-^°^': "Mai bucurati-va

in casele voastre [inca] trei zile! Aceasta este o fagaduinta fara de
minciuna!"

66. Si cand a venit porunca Noastra<^^°', i-am mantuit Noi pe Salih si

pe cei care au crezut impreuna cu el, prin indurarea Noastra, de
rusinea acelei zile. Domnul tau este Cel Puternic [si] Tare [Al-Qawi\;\;,

AI-'Aziz].

67. Si pe cei nelegiuiti i-a lovit strigatul tunator'^^^' si au cazut [morti],

in casele lor, cu fata in jos*^^^',

68. Ca si cand nu ar fi locuit [niciodata] in belsug in ele. Intr-adevar,

[neamul] Thamud nu a crezut in Stapanul lor! Duca-se Thamud'^^'^'!

102) Idolii pe care i-au adorat ei?

103) Spuneti-mi!

104) Aici cu sensul de profetie.

105) De pedeapsa Lui.

106) Daca va voi urma in ratacirea voastra, sau daca nu va vestesc ceea ce

mi-a fost revelat.

107) Allah a trimis-o ca semn doveditor al adevarului profetiei mele, caci ea

se deosebeste de toate celelalte camile.

108) De fapt, camila a fost injungfiiata de o parte dintre ei, insa Allah a socotit

ca tot neamul lui Salih a luat parte la aceasta fapta, intrucat a dorit-o.

109) Salih.

110) Adica "pedeapsa Noastra".

111) Care a venit dinspre cer, aducand cataclismul.

112) Nemiscati, morti. cu fetele spre pamant.

113) Blestemul si pieirea lor, pentru ca ei s-au indepartat de la calea lui Allah!
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69. Si au venit trimisii Nostri*^^'^' la Avraam cu veste buna*-^^^'. Au zis

ei: "Pace!"*^^^' Si le-a raspuns el: "Pace [voua]"! si nu a pregetat sa

aduca un vitel fript.

70. Si cand a vazut ca mainile lor nu se intind spre el*^^'''', a devenit

banuitor si 1-a cuprins frica de ei. Dar ei au zis: "Nu-ti fie frica!'^^^' Noi
am fost trimisi la neamul lui Lot!"'^^^'

71. Si muierea lui*^^°' statea in picioare si a ras ea*^^^'. Noi i 1-am

vestit pe Isaac, iar dupa el pe lacob.

72. Ci ea a zis: "Vai mie! O sa nasc eu cand sunt o muiere batrana,

iar barbatul meu e un mosneag?! Acesta este cu adevarat un lucru

ciudat!"(i22)

73. Dar ei au zis: "Te miri tu de hotararea lui Allah?'^^'^' Indurarea si

binecuvantarea lui Allah asupra voastra, o, locuitori ai acestei

case'12'^'! El este cu adevarat Cel Vrednic de Lauda [si] Cel Vrednic de

Glorie [Hamid, Majid]\

74. Si cand i-a trecut lui Avraam frica si i-a venit vestea cea buna, a

vorbit el cu Noi [in apararea] neamului lui Lot.

75. Avraam era bland, cainator si rugator.

76. "O, Avraam'^2^', renunta la aceasta, caci hotararea Domnului tau

a venit'^26)^ j^j. ggupra lor se va abate o osanda nestramutata".

77. Si cand trimisii Nostri au venit la Lot, s-a simtit stingherit, nestiind

ce sa faca. Si a zis el: "Aceasta este o zi cumplita".

114) Ingerii pe care i-am

115) Vestea cava avea i

116) (Insemnde) salut.

117) Pentru a manca. fiindca ei erau ingeri cu chip de barbati si ingerii r

mananca.

118) Se subintelege: Noi nu mancam pentru ca suntem ingeri.

119) Pentru a-1 nimici.

120) Sara, sotia lui Avraam.

121) Bucurandu-se ca va nimici neamul lui Lot.

122) Neobisnuit.

123) De atotputernicia Lui?

124) Familia lui Avraam.

125) I s-a zis lui: O, Avraam!
126) Hotararea de a nimici neamul lui Lot.
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78. Si s-a grabit neamul sau catre el, dupa ce pana atunci savarsisera

fapte rele'^^^'. Si le-a zis el*^^^': "O, neam al meu! Acestea sunt fiicele

mele si ele sunt mai curate pentru voi*^^^'. Fiti cu frica de Allah si nu
ma faceti de ocara fata de oaspetii mei! Oare nu este printre voi un
barbat chibzuit?(i30)"

79. Dar ei au zis: "Tu stii ca nu avem nevoie de fiicele tale si tu stii

ceea ce voim noi!"

80. A zis el*^^^': "O, de-as avea eu putere asupra voastra sau de-as

gasi un sprijin temut!"

81. Au zis<^32). "o^ Lot! Noi suntem trimisii Domnului tau! Ei nu vor

putea niciodata sa ajunga la tine. Deci purcede cu stirpea ta la vreme
de noapte*-^^^' si sa nu se intoarca nici unul dintre voi [pentru a privi

Tnapoi], afara numai de muierea ta, pe care o va lovi ceea ce

loveste pe ei. Ceea ce li ameninta pe ei se va intampla in zori*^^'^'. Si

oare nu este dimineata aproape?"

82. Si cand a venit hotararea Noastra'^^^', am facut Noi ca partea
ei(i36) jg g^g gg fjg pa^ea ei de dedesubt si am trimis asupra ei ploaie

de pietre de lut [ars]*^'^'", una dupa alta,

83. Insemnate de Domnul tau'^'^^'. Si ele*^^^' nu sunt departe de cei

nelegiuiti.

O^i^O

127) Se destrabalasera intre ei.

128) Lot.

129) A vrut sa-i apere pe oaspetii sai, propunandu-le barbatilor din neamul Sc

sa le ia de sotii si sa renunte la practicile homosexuale.

130) Care sa renunte la faptele urate si sa fie calauzit pe calea cea buna?

131) Lot.

132) Ingerii.

133) Cand lumea este cufundata in somn.

134) Adica pieirea lor.

135) Adica pedeapsa Noastra.

136) A cetatii Sodoma.
137) Lut ars si impietrit.

138) Insemnate cu numele destinatarilor.

139) Aceste pietre.
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84. Si [1-am trimis Noi] la [neamul] Madyand^O) pe fratele lordiD

Suayb, care [le-] a zis: "O, neam al meu! Adorati-L voi pe Allah, caci

nu exists alta divinitate in afara de El! Si nu micsorati masura si

greutatea! Eu va vad intru bine,'!'*^' dar eu ma tern pentru voi de chinul

unei zile care [le] va cuprinde [pe toate]*^'^^)

85. O, neam al meu! Dati masura si greutatea intreaga, cu dreptate,

si nu le scadeti oamenilor din lucrurile [cuvenite] lor si nu purcedeti pe
pamant ca stricatori!

86. Ceea ce va ramane din partea lui Allah este mai bun pentru

voi*^'^'^', daca sunteti credinciosi. lar eu nu sunt pazitor peste voi!"

87. Au zis ei: "O, Suayb! Oare rugaciunile tale*^'^^' Tti poruncesc ca noi

sa ne lepadam de ceea ce au adorat parintii nostri*^^^' si sa nu facem
ceea ce voim cu averile noastre? Tu*^'*'') doara esti milostiv si

chibzuit!".

88. A zis el: " O, neam al meu! Vedeti voi*^'^^' daca eu am o dovada
limpede de la Domnul meu, care mi-a daruit din partea Sa avere

frumoasa?*^'*^' Eu nu voiesc sa fac ceea ce va opresc voua. Eu nu
voiesc decat indreptarea [voastra], atata cat pot. lar izbanda mea nu
este decat de la Allah. In El ma incred si la El ma intorc.

89. O, neam al meu! Sa nu va Tmpinga la pacat vrajba ce mi-o
aratati, ca sa va loveasca ceea ce a lovit neamul lui Noe'^^°', sau

neamul lui Hud'^^^', sau neamul lui Salih*^^^'! lar neamul lui Lot nu este

departe de voi*^^'^'!

140) Zona situata in partea nordica a Peninsulei Arabe - intre Hidjaz si Sam.
141) Unul din neamul lor.

142) Va vad traind in belsug si bogatie si nu aveti nevoie sa furati.

143) In care nu va scapa nimeni de pieire.

144) Castigul cinstit si legal este mai bun pentru voi decat sa mancati bunurile

oamenilor pe nedrept.

145) Religia ta.

146) Idolii lor.

147) Suayb.

148) Spuneti-mi voi!
^

149) Se subintelege: In acest caz. voi credeti ca eu nu trebuie sa va poruncesc
sa nu adqrati idoli si sa masurati cu dreptate?

150) Inecul, ca urmare a potopului.

151) Vanturile violente.

152) Zgomotul tunator

153) Istoria lui Lot este destui de recenta, iar Madyan nu e prea departe de
Sodoma, asa meat ati auzit de nenorocirea care s-a abatut asupra lor
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90. Si rugati-va de iertare Domnului vostru'^^'^', apoi caiti-va fata de
£|(155)^ Caci Domnul meu este Indurator [si] Binevoitor [Rahim,
WadudW"

91. Au zis: "O, Suayb! Noi nu pricepem prea multe din ceea ce ne
graiesti tu si te socotim slab printre noi*^^*^'. Si de n-ar fi clanul tau'^^'''',

noi te-am ucide cu pietre, caci tu nu ai nici o putere asupra
noastra(i58)!"

92. A zis el<^^5': "O, neam al meu! Oare clanul meu are mai mult pret

la voi decat AUah*^^'^', caruia voi li intoarceti spatele'^^^'? Domnul meu
cuprinde [cu stiinta Sa] tot ceea ce faceti voi.

93. O, neam al meu! Faceti dupa putinta voastra si voi face si eu [tot

la fel] si veti afla voi asupra cui se va abate o osanda care-1 va Tnjosi si

cine este mincinos. Asteptati, si voi astepta si eu Tmpreuna cu voi!"

94. Si cand a venit porunca Noastra*^^^', i-am izbavit Noi pe Suayb si

pe cei care au crezut Tmpreuna cu el, prin indurarea Noastra, in

vreme ce pe cei care au ramas nelegiuiti i-a lovit strigatul tunator si au

cazut [morti], in casele lor, cu fata in jos*^^'^',

95. Ca si cum nu ar fi locuit in ele, in belsug, [niciodataj. Departe cu

Madyan*^^'^', asa cum departe s-a dus si neamul Thamud*^^^'!

96. Si 1-am trimis Noi pe Moise, cu semnele Noastre si cu putere va-

ditad'^S)^

97. La Faraon si la capeteniile sale. Insa ei'^^''' au urmat oranduiala

lui Faraon, dar randuiala lui Faraon nu era cu dreptate.

o^g^o
154) Sa va ierte pentru credinta in idoli.

155) Adorati-L numai pe El.

156) Neputincios, daca am voi sa-ti facem ceva rau.

157) Care este de o credinta cu noi.

158) Ca sa te respectam si sa te protejam impotriva lapidarii.

159) Suayb.

160) Decat porunca, revelatia si religia Lui?

161) L-ati uitat si II tratati ca pe ceva aruncat in spatele vostru.

162) De a-i nimici pe necredinciosi.

163) Allah a nimicit neamul Thamud prin zgomotul tunator si ei au ramas fara

viata, nemiscati, pe genunchii lor.

164) Sa piara Madyan!
165) Departe de indurarea lui Allah, pierind.

166) Aluzie la minunile pe care le-a savarsit Moise.

167) Neamul lui Faraon.
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98. Si va merge el inaintea neamului sau in Ziua Invierii si-i va calauzi

pe ei catre Foe. Si ce rau loc va fi acesta spre care sunt ei dusi!*^^^'

99. Si vor fi urmariti in aceasta [lume] si in Ziua Judecatii de blestem.

Si ce rau dar va fi acesta care le este menit'^*^^'!

100. Acestea sunt dintre vestile cetatilor pe care ti le povestim [o,

Muhammed]! [Parte] din ele sunt inca in picioare, [parte din ele] sunt

sterse.

101. Noi nu le-am facut nici o nedreptate'^''^', ci ei insisi s-au nedrep-

tatit'^''^'. Si nu le-au fost de nici un folos zeii lor, pe care i-au adorat in

locul lui Allah, cand a venit porunca Domnului tau, ci nu au facut ei

decat sa le sporeasca puterea de a pricinui pierderi'^''^'.

102. Astfel este pedeapsa Domnului tau cand El pedepseste cetatile,

daca ele sunt nelegiuite! lar pedeapsa Lui este dureroasa si aspra!

103. intru aceasta este un semn'^'''^) pentru acela care se feme de
chinul din Ziua de Apoi. Aceasta este o Zi in care oamenii vor fi

adunati! Aceasta este o Zi marturisita'^ '''*'!

104. Si Noi nu o lasam sa intarzie*^^^' decat numai pana la un
termen hotarat*^^^'!

105. in Ziua ce va veni'^''^', nu va grai nici un suflet, decat numai cu

voia Lui'i''^'. Si unii dintre ei vor fi osanditi*^''^', iar [altii] fericiti'^^°'!

o^g^o
168) In limba araba. cuvintele folosite cu

acest verset au sensul de a conduce spre un iz

lirea setei, iar "locul" pomenit aici ar trebui si

fapt. calauziti spre focul Infernului.

169) Adica blestemul, atat in aceasta lume. cat s

170) Nimicindu-i.

171) Prin credinta in idoli si prin nelegiuire.

172) Pierderi si distrugeri.

173) O pilda.

'

174) Toata lumea a aflat de lucrurile care se vor

175) Este vorba de aceasta Zi.

176) Pentru un interval de timp limitat.

177) Ziua Invierii.

178) A lui Allah.

179) Cei din Infern.

180) Cei din Paradis.
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106. In ce-i priveste, cei care vor fi osanditi se vor afla in Foe, unde
ei vor avea parte de geamat si de suspin;

107. in veci vor salaslui in el'^^^', cat vor dainui cerurile si pamantul,
doar daca Domnul tau va voi altfel, caci Domnul tau face tot ceea ce

El voieste.

108. In ce-i priveste, cei care vor fi fericiti se vor afla in Rai; in veci

vor salaslui in el, cat vor dainui cerurile si pamantul, doar daca
Domnul tau va voi altfel . [Acesta va fi] un dar neintrerupt.

109. Nu sta la indoiala cu privire la ceea ce adora aceia'^^^)! £[ ^^^

adora alta decat ceea ce au adorat parintii lor mai inainte. lar Noi le

vom da partea lor fara nici o micsorare'^^'^'.

110. Noi i-am dat deja lui Moise Cartea'^^'^' si s-au ivit neintelegeri

asupra ei'^^^'. Si de n-ar fi fost mai dinainte un cuvant de la Domnul
tau(i85), [totui] ar fi fost hotarat pentru ei'^^^^) Y)ar eid^^' sunt in indoiala

tulburatoare asupra lui*^^^'.

111. Si pe fiecare il va rasplati Domnul tau pe deplin pentru faptele

sale*^^'^', caci El este Binestiutor [Khabir] a ceea ce fac ei'^^^'.

112. Deci ramai pe calea cea dreapta, asa cum ti s-a poruncit*^^^',

laolalta cu aceia care s-au cait impreuna cu tine'^^^'! Si nu treceti

peste limite'^^'^', fiindca El este Cei care Vede Bine [Basir] ceea ce

faceti(i95)!

181) In Infern.

182) Politeistii.

183) Pedeapsa ce li se cuvine.

184) Tora.

185) Unii au crezut in ea. iar altii nu au crezut. asa cum au facut si mekkanii
in legatura cu Coranul.

186) Hotararea lui Allah de a amana pedeapsa pana in Ziua Judecatii de Apoi.

187) Ar fi fost ei nimiciti numaidecat.

188) Mekkanii.

189) Asupra Coranului.

190) Pe fiecare din cele doua grupuri aflate in conflict in legatura cu Coranul.

adica cei care cred in el si cei care nu cred in el.

191) Nu-I ramane Lui nimic necunoscut din ceea ce fac ei.

192) Actionand in conformitate cu porunca lui Allah si propovaduind credinta

in H, asa cum ti s-a poruncit in Coran.

193) Dreptcredinciosii care au renuntat la credinta in idoli.

194) Nu treceti dincolo de limitele pe care vi le-a hotarat Allah.

195) Si va va rasplati dupa ceea ce savarsiti.
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113. Si nu inclinati'^^^' catre cei care sunt nelegiuiti*-^^'', ca sa nu va

atinga Focul! Voi nu aveti alti aliati*^^^' afara de Allah si apoi voi nu
veti fi ajutati.

114. Si implineste Rugaciunea [As-Salat] la cele doua capete ale

2ilei(i99) si la anumite ceasuri din noapte! Faptele bune'^oo) le alunga pe
cele rele. Aceasta este reamintirea'^^^' pentru cei care cugeta*^^^'!

115. Si fii statornic in rabdare*^^^', fiindca Allah nu lasa sa se piarda

rasplata facatorilor de bine!

116. Si oare nu au fost printre neamurile de dinaintea voastra

oameni virtuosi care au oprit de la stricaciuni pe acest pamant - in

afara de putini dintre ei pe care Noi i-am izbavit? lar cei care au fost

nedrepti au trait mai departe in imbuibare si au fost ei mai
pacatosi(204).

117. Si Domnul tau nu ar fi nimicit cetatile, cu nedreptate, daca
locuitorii lor ar fi savarsit fapte bune.

118. Si daca Domnul tau ar fi voit, i-ar fi facut pe toti oamenii o

singura comunitate*^^^'. Dar ei nu inceteaza sa fie in neintelegere'^^*^',

119. Afara de aceia cu care Domnul tau a fost indurator'^o?). Si de

aceea i-a creat pe ei<2°^'. Si se va implini cuvantul Domnului tau: "Voi

umple Gheena cu djinni si cu oameni'^^^' laolalta!".

196) inimile voastre sa nu incl

197) Sunt nelegiuiti fata de e

idoli.

198) Care sa va apere de pedeapsa lui Allah.

199) La inceputul zUei [adica in zori| si la sfarsitul ei.

200) Si rugaciunile se numara printre ele.

201) Implinirea rugaciunilor in momentele mentionate.

202) La fagaduinta lui Allah si doresc rasplata Lui si la amenintarea Lui si se

tern de pedeapsa Lui.

203) Suporta cu rabdare tot ceea ce intampini pe calea lui Allah.

204) Allah ii izbaveste numai pe cei care opresc de la stricaciune.

205) O singura confesiune. cu aceeasi credinta.

205) In privinta Adevarului; si unii dintre ei sunt credinciosi. iar altii sunt

necredinciosi.

207) Si i-a calauzit pe drumul credintei in Allah Cei Unic.

208) I-a creat pe oameni pentru a-i incerca in privinta atitudinii lor fata de
Adevar.

209) Dintre cei pacatosi.
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120. Si in tot ce-ti povestim tie din vestile despre trimisi se afla [pilda]

cu care Noi intarim inima ta*^^°'. Si prin acestea*^^^' a venit la tine

Adevarul, indemnarea si reamintirea pentru dreptcredinciosi*^^^'.

121. Si spune acelora care nu cred'^^^': "Faceti dupa putinta voas-
tra(2i4) si vom face si Noi [tot la fell'^is)!

122. Asteptati(2i6) si vom astepta si Noi!"(2i7).

123. Si ale lui Allah sunt cele nestiute din ceruri si de pre
pamant(2i*^). Si la El se Tntorc toate lucrurile [pentru hotarare](2i5).

Adora-L, asadar, si Tncrede-te in El! Si Domnul tau nu este nebagator

de seama fata de ceea ce faceti voil'^^O)

o^g^o

210) Ca sa rezisti in fata durerilor provocate de neamul tau.

211) Prin aceasta sura.

212) Pilda si indemn la ceea ce trebuie sa faca ei. reamintindu-le cele c

abatut asupra neamurilor anterioare.

213) In acest Adevar

214) Faceti tot ceea c.
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HU SURAT YUSUF<i'

(Mekkana [53]; 111 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Alif, Lam, Ra''^'. Acestea sunt versetele Cartii limpezi*^'.

2. Noi 1-am pogorat*'^' un Coran arab<^', poate ca voi veti pricepe!

3. Noi iti vom povesti cea mai frumoasa istorisire**^' din ceea ce Tti

revelam in aceasta [parte] din Coran, chiiar daca ai fost inainte de ea

printre cei nepasatori*^'.

4. Cand losif i-a zis tatalui sau*^': "O, tata! Eu am vazut [in vis]

unsprezece planete, si Soarele, si Luna! Eu le-am vazut prosternandu-

mi-se!"

5. A zis el*^': "O, fiul meu! Nu povesti vedenia ta fratilor tai, ca sa nu
plasmuiasca viclenie impotriva ta. Seitan li este omului dusman
invederat*^°'.

6. Astfel te alege Domnul tau si te invata talcuirea vedeniilor si va

implini El binefacerea Sa asupra ta si asupra neamului lui lacob, asa

cum a implinit-o El si asupra celor doi parinti ai tai, Avraam si Isaac,

caci Domnul tau este Atoatestiutor [si] Intelept ['Alim, Hakim]"^^^\

O^g^O

1) Forma arabizata a numelui losif. Sura li poarta numele pentru ca ea conti

o buna parte a istorisirii despre el.

2) Vezinotala 2:1.

3) Coranul eel glorios.

4) Pe Coran, ca sa fie citit in limba araba.

5) In limba araba, care este considerata cea mai elocventa limba, capabila

exprime in modul eel mai exact sensurile.

6) Istorisirea cu eel mai minunat stil, plina de intelepciuni si pilde.

7) Indiferent fata de ea.

8) lacob, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam.

9) A zis lacob lui losif.

10) Si el li poate ispiti pe fratii tai impotriva ta.

11) Si stie pe cine sa aieaga.
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7. In losif si in fratii sai*^^' au fost semne*^^' pentru aceia care intreaba,

8. Caci au zis ei<^'^': "losif si fratele sau'^^' sunt mai dragi decat noi tata-

lui nostru, chiar daca noi suntem o ceata*^*^'. Tatal nostru este, intr-

adevar, in ratacire vadita*^^'.

9. Omorati-1 pe losif sau lasati-1 [undeva] pe pamant, astfel incat

chipul tatalui vostru sa se indrepte numai spre voi! lar dupa aceasta

veti fi oameni drepti!".

10. A zis unul dintre ei: "Nu-1 omorati pe losif, ci aruncati-1 in fundul

unui put - daca voi vreti sa o faceti'^^' - si o sa-1 ia vreo caravana!''

11. Au zis ei*^^': "O, tata! De ce nu ni-1 dai tu pe losif in grija*^°'? Noi
doara Ti suntem lui sfatuitori buni!

12. Trimite-1 maine impreuna cu noi, sa se bucure si sa se joace, iar

noi Tl vom pazi pre el!"*^^)

13. A zis*^^': "Eu sunt trist ca voi il luati si ma tem sa nu-1 manance
lupul, cand voi veti fi fara bagare de seama fata de el!"

14. Ei au zis: "Daca o sa-1 manance lupul, cand noi suntem o

ceata'23), Tnseamna ca noi suntem atunci cei pierduti!'^'^'"

15. Si cand au plecat cu el si s-au Tnteles cu totii sa-1 arunce in

adancul putului, atunci i-am revelat Noi lui*^^': „Tu le vei vorbi despre

aceasta fapta a lor [intr-o zi], fara ca ei sa te cunoasca!"

16. Si seara au venit la fatal lor, plangand.

o^g^o
12) In povestea despre ei.

13) Dovezi ale puterii si intelepciunii lui Allah.

14) Fratii lui losif.

15) Beniamin, frate de tata si de mama cu losif, ambii fiind nascuti de Rahela.

16) Un grup in stare sa slujeasca pentru el.

17) Pentru ca li prefera pe cei doi frati mai mici.

18) Daca sunteti hotarati sa-1 despartiti de tatal sau.

19) I-au zis tatalui lor

20) De ce te temi de noi pentru el?

21) Sa nu i se intample nimic rau.

22) Jacob fiilor sai.

23) Un grup unit si puternic.

24) Din pricina slabiciunii si lasitatii

25) Prin intermediul unui inger
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17. Si au zis: "O, tata! Noi ne-am dus si ne-am luat la intrecere*^^' si

1-am lasat pe losif langa lucrurile noastre. Si 1-a mancat lupul. Tu nu
ne crezi, macar ca noi spunem adevarul!"

18. Si au adus camasa lui [manjita] cu sange mincinos*^^'. A zis el*^^':

"Mai degraba sufletele voastre v-au indemnat sa faceti ceva [rau]...

Deci [nu-mi ramane decat] rabdarea cumintel'^^' Si Allah este Cel la

care se cere ajutor pentru cele pe care voi le povestiti!"*^°'

19. A venit o caravana si [cei din caravana] 1-au trimis pe eel care

scotea apa pentru ei'^^' si el a coborat galeata lui. Dar a zis el: "Ce
veste buna! Acesta este un baietel!" Si 1-au ascuns in chip de marfa.

Dar Allah era Binestiutor ['Alim] a ceea ce au facut ei.

20. Si 1-au vandut ei pentru un pret de nimic, pentru cativa

dirhami*^^', caci atat de putin 1-au pretuit ei!

21. Si a zis acela din Egipt, care 1-a cumparat, catre muierea lui'^S);

„Cinsteste sederea lui [printre noi]! S-ar putea sa ne fie de folos sau

sa-1 luam ca fiu!" Si astfel i-am dat Noi lui losif stare temeinica pe
acest pamant, pentru a-1 invata pe el talcuirea vedeniilor*-^'^'. Allah are

putere sa faca orice lucru daca voieste'^^)^ dar cei mai multi oameni nu
stiu(3S'.

22. Si cand a ajuns el la varsta barbatiei, i-am dat Noi intelepciune si

stiinta, caci astfel li rasplatim Noi pe cei care fac bine.

26) Alergand si tragand cu arcul.

27) Se spune ca ei ar fi manjit camasa lui cu sangele unci capre.

28) lacob le-a zis.

29) Pentru a suporta aceasta nenorocire.

30) In iegatura cu pieirea lui losif, mintind.

31) Persoana care indeplinea aceasta treaba mergea inaintea

incat grupul de calatori gasea apa scoasa cand sosea la un put.

32) Moneda mica de argint variind in greutate si valoare de la o ep

si de la o zona la alta.

33) Este verba de Putiphar, inalt dregator in Egipt, a carui sotie

Zulikha. Dar in Coran numele iui este Al-Aziz, care a fost la vremea ace

de noblete acordat unui inalt dregator.

34) A viselor.

35) Nu poate fi impiedicat de la ceea ce voieste H.

36) Ca toate lucrurile se afla in mainile lui Allah.
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23. Si a vrut sa-1 ademeneasca, impotriva vointei lui, cea in a carei

casa se afla*^^' si a incuiat usile si i-a zis: "Vino incoaceI'Mnsa el i-a

raspuns: "Fereasca Allah! Stapanul meu mi-a dat bun loc. Intr-adevar

nelegiuitii nu izbandesc!"

24. Avea ea pofta de el si ar fi avut si el pofta de ea, de n-ar fi vazut

semnul Domnului sau''^^'. Astfel [am facut Noi], ca sa indepartam raul

si fapta rusinoasa de el, caci el era unul dintre robii Nostri alesi.*^^'

25. Si au alergat amandoi spre usa*'^°', iar ea i-a rupt camasa la

spate*'^!'. Si 1-au gasit pe stapanul ei langa usa si i-a zis ea [atunci]:

„Care este pedeapsa pentru acela care voieste familiei tale un rau,

decat temnita sau osanda dureroasa?"

26. A zis*'^^': „Dar ea a vrut sa ma ademeneasca, in pofida vointei

mele!" Insa un martor din familia ei a marturisit: „Daca a fost rupta

camasa lui dinainte, atunci ea a spus adevarul, iar el a fost dintre

aceia care mint*'*'^',

27. insa daca a fost rupta camasa lui la spate, atunci ea a mintit, iar

el este dintre aceia care spun adevarul"''^'^'.

28. Si cand a vazut camasa lui ca a fost rupta la spate, a zis el*'^^':

„Acesta este un viclesug de-al vostru, [femeilor], iar viclenia voastra

este fara de margini!

29. losif, uita de aceasta!''*^' Iar tu, [muiere], roaga-te de iertare

pentru vina ta, caci tu ai fost dintre cei pacatosi!"

37) Sotia lui Al-Aziz.

38) Daca nu 1-ar fi calauzit Allah sa gaseasca o cale pentru a scapa de ispita

39) Ales pentru a fi un rob evlavios si astfel Seitan nu-1 poate ademeni sa

40) losif voind sa iasa, iar ea incercand sa-1 opreasca.

41) L-a prins de camasa si a tras de ea pana ce i-a rupt-o la spate.

42) losif.

43) Aceasta fiind dovada ca losif ar fi incercat sa o necinsteasca si ca ea s-a

aparat de el.

44) Aceasta fiind dovada ca el s-a indepartat si a fugit de ea.

45) A vazut si a zis Al-Aziz.

46) Tine lucrul acesta ascuns si nu vorbi despre el!
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30. Si apoi au zis unele muieri din cetate''^^': „Soata lui Al-Aziz il

ademeneste pe baiatul ei''^^', in pofida vointei lui. A facut-o sa-si piarda

mintile iubirea pentru el! Noi o vedem cu adevarat in ratacire

limpede".

31. Si cand a aflat ea de clevetirea lor, a trimis ea la ele, le-a pregatit

rezematoare*'^^' si a dat fiecareia dintre ele cate un cutit. Si atunci a

zis: „lesi afara la ele, [losif]!" lar cand 1-au vazut, s-au minunat de el

peste masura*^'^' si si-au taiat mainile, in vreme ce ziceau: „Allah sa ne
fereasca! Acesta nu este om! Acesta este un Tnger nobil!"

32. A zis ea: „Priviti-l pe acela pentru care voi m-ati clevetit! Am
incercat sa-1 ademenesc in pofida voii lui, Tnsa el s-a Tmpotrivit,

[rezistand ispitei]. lar de nu va face ce-i poruncesc, sa fie Tntemnitat si

sa fie printre cei umiliti!"

33. Atunci a zis*^^': „Doamne! Temnita imi este mai draga decat

aceea la ce ma cheama ele. Si daca nu vei departa de la mine vicle-

sugul lor, voi simti dorinta pentru ele'^^' si voi fi astfel printre cei

prosti*^'^'"

.

34. Si Domnul i-a raspuns*^'*' si a departat viclenia lor de la el. El

doara este Cei care Aude Totul [si] Atoatestiutor [As-Sami', Al-'Ahm]l

35. Apoi li s-a nazarit lor'^^', dupa ce au vazut semnele'^^', sa-1

intemniteze pana la un timp.

O^g^O

47) Dupa ce s-a raspandit vestea despre aceasta intamplare.

48) Pe robul ei.

49) Feme pe care sa se rezeme. cand stateau jos in timpul petrecerii.

50) De frumusetea lui.

51) losif.

52) Voi fi tentat sa le raspund, data fiind natura mea omeneasca.

53) Din cauza savarsirii faptei urate la care ma ispitesc.

54) A raspuns rugii sale.

55) Lui Al-Aziz si familiei sale.

56) Semnele nevinovatiei lui.
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36. Si au intrat impreuna cu el in temnita doi tineri. Si a zis unul dintre

ei: "Eu m-am vazut*^" storcand [struguri pentru] vin'^^'". lar celalalt a

zis: "lar eu m-am vazut purtand pe cap paine, din care mancau
pasarile. Vesteste-ne noua talcuirea acestora, caci te vedem pe tine

dintre binefacatori!"

37. A zis<^5': „Nici nu va va sosi mancarea cu care voi sunteti hraniti,

ca eu va voi si vesti talcuirea, inainte ca ea sa va vina. Aceasta [face

parte] din ceea ce m-a invatat Domnul meu*^*-*'. Eu am parasit

religia*^^' unui neam ce nu crede in Allah si care tagaduieste Viata de

Apoi.

38. Si eu am urmat religia stramosilor mei Avraam, Isaac si lacob**^^'.

Nu se cuvine sa-1 alaturam lui Allah nimic! Aceasta este din harul lui

Allah asupra noastra si asupra [tuturor] oamenilor, insa cei mai multi

dintre oameni nu aduc multumire.

39. O, voi, tovarasi ai mei de temnita! Oare domnii risipiti*^^' sunt mai
buni sau Allah Cel Unic, Stapanul Atotputernic [Al-Wahid, Al-

Qahhar]?

40. Nu adorati afara de El'^'^' decat niste nume pe care le-ati nascocit

voi si parintii vostri si carora Allah nu le-a pogorat nici o dovada! Jude-

cata nu este decat la Allah*^^'! El v-a poruncit sa nu-L adorati decat

pe El! Aceasta este religia cea dreapta, insa cei mai multi oameni nu
stiu.

41. O, voi, tovarasi ai mei de temnita! Unul dintre voi va da
stapanului sau sa bea vin'^*^'. Cat despre celalalt, el va fi rastignit, iar

pasarile vor manca din capul lui*'^'''. S-a hotarat treaba asupra careia

voi imi cereti sfat!"

57) In vis.

58) Storcand struguri.

59) losif.

60) Prin revelatie si inspiratie.

61) Religia vechilor egipteni.

62) Si religia lor a fost Islamul si credinta in Allah Preainaltul.

63) Egiptenii erau idolatri si adorau numerosi zei.

64) Afara de Allah.

65) In legatura cu chestiunea adorarii si a religiei.

66) Va iesi din temnita si va reveni la dregatoria lui de paharnic al lui Faraon.

67) Din carnea capului sau.
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42. Si a zis el apoi catre acela dintre ei despre care credea*^^' ca va fi

slobozit: „Pomeneste si de mine stapanului tau!*'^^'" Dar Seitan 1-a

facut sa uite sa-i aminteasca stapanului sau si el a ramas in temnita

cativa ani*^*^'.

43. Si a zis regele*''^': „Am vazut*''^' sapte vaci grase, pe care le

mancau sapte costelive si sapte spice verzi si altele [sapte] uscate. O,
voi, dregatori ai mei! Dati-mi mie sfat asupra vedeniei mele, daca voi

stiti sa talcuiti vedenia!"

44. Si i-au raspuns ei: „Vise invalmasite! lar noi in talcuirea viselor nu
suntem priceputi!"

45. Si a zis acela care fusese slobozit dintre cei doi si si-a adus aminte
dupa o vreme*'^': „Eu va voi vesti talcuirea acestora! Deci

trimiteti-ma!*'^'''"

46. „0, losif, iubitorule de adevar! Talmaceste-ne noua despre sapte

vaci grase, pe care le mananca sapte costelive, si despre sapte spice

verzi si alte [sapte] uscate, ca sa ma intorc la oameni*^^', pentru ca ei

sa stie!"

47. Si a zis*^^': „0 sa semanati sapte ani, unul dupa altul, cu harnicie,

dar ceea ce secerati sa lasati in spice, afara de putin din care o sa

mancati!

48. Apoi vor veni, dupa aceea, sapte [ani] aspri*^^', in care vor manca
ceea ce ati strans pentru ei mai inainte'''^', afara de putin pe care il

veti pastra(79).

O^^O
68) Adica stia.

69) Adica lui Faraon.

70) Talmacirea visului s-a adeverit si eel intemnitat s-a intors sa-1 slujeasca pe

Faraon, dar Seitan 1-a facut sa uite sa pomeneasca de losif stapanului sau.

71) Intr-o zi, dregatorilor si sotiei sale.

72) In vis.

73) Si-a adus aminte dupa aceasta lunga perioada de timp.

74) La losif.

75) La rege si la dregatorii lui.

76) losif.

77) Sapte ani grei pentru oameni, din

78) In care oamenii vor manca ceea c

79) Ca samanta pentru anul urmator.
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49. Apoi va veni, dupa aceea, un an in care oamenii vor avea parte

de ploaie imbelsugata si in care vor stoarce"

.

50. Si a zis regele: „Aduceti-l la mine!'^°'" Si cand a venit solul la

el<^^', i-a zis: „lntoarce-te la stapanul tau si intreaba-1: Ce-au avut

muierile care si-au taiat mainile? Domnul meu*^^' este Binestiutor

['A/im] al vicleniei lor!"

51. Si [le-]a zis lor*^^': "Care a fost pricina ce v-a impins pe voi sa

incercati sa-1 ispititi pe losif?" Au raspuns [ele]: „Allah sa ne fereasca!

Noi nu stim nimic rau despre el!" Si a zis muierea lui Al-Aziz: „Acum
adevarul este limpede! Eu am incercat sa-1 ispitesc, in pofida voii lui,

insa el intotdeauna a spus adevarul!

52. Aceasta, ca sa stie ca eu nu 1-am hainit in absents, si ca Allah nu
calauzeste viclenia celor haini!

53. Eu nu ma dezvinovatesc pe mine, caci sufletul este inclinat catre

rau, afara de eel pe care il pazeste Domnul meu prin indurarea Lui,

caci Domnul meu este lertator si Indurator [Ghafur, Rahim]l"

54. Si regele a zis: „Aduceti-mi-l*^'^', caci voiesc sa-1 pastrez langa

mine!" Si cand a vorbit cu el, i-a zis: „De astazi tu esti pentru noi cu

putere*^^' si de incredere*^^'!"

55. A zis*^''': „Pune-ma pe mine peste hambarele tarii, caci eu voi fi

bun pazitor si priceput!"

56. Astfel i-am dat Noi putere lui losif pe pamant*^^' si i-am ingaduit

sa se aseze in el acolo unde voieste. Noi il cuprindem cu indurarea

Noastra pe eel care voim si nu lasam sa se piarda rasplata

binefacatorilor.

80) Scoateti-1 [pe losif] din temnita si aduceti-l Ic

81) La losif.

82) AUah.

83) Faraon.

84) Pe losif.

85) Cu o pozitie inalta si influenta.

86) Caruia i se vor incredinta toate lucrurile.

87) losif.

88) Pe pamantul Egiptului.
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57. lar rasplata din Lumea de Apoi este chiar si mai buna pentru

aceia care cred si sunt cu frica.

58. Si au venit fratii lui losif si au intrat la el'^^'. El i-a cunoscut, insa ei

nu 1-au mai cunoscut.

59. Si dupa ce i-a pregatit pe ei cu proviziile lor, a zis: „Aduceti-mi pe
un frate al vostru de la tatal vostru<^°'! Nu vedeti voi ca eu dau masura
plina si ca eu sunt eel mai bun primitor de oaspeti?

60. lar de nu mi-1 veti aduce, nu veti mai avea masura la mine*^^' si

nu va veti mai apropia de mine'^^'!"

61. Au zis ei: „Vom incerca sa-1 convingem pe tatal lui. Noi o vom
face!"

62. A zis slujitorilor sai*^'^': „Puneti marfa'^'^' lor inapoi, in sacii lor de
pe camile! Poate ca ei o s-o recunoasca, atunci cand se vor intoarce la

familia lor, si poate ca ei vor reveni*^^'!"

63. Si cand s-au intors la tatal lor, au zis ei: „0, tata al nostru! Ne-a
fost noua oprita masura. Asadar, trimite-1 impreuna cu noi pe fratele

nostru ca sa capatam masura si noi il vom pazi pe el!"

64. Dar el*^^' a zis: „Sa vi-1 incredintez asa cum vi 1-am incredintat pe
fratele lui mai inainte? Allah este mai bun Pazitor*^^' si El este eel mai
Indurator dintre induratori!"

65. Si cand au desfacut sarcinile lor, au aflat ca marfa lor le-a fost

data inapoi. Si-au zis ei atunci: „0, tata al nostru! Ce sa mai dorim
noi [mai mult]? lata ca marfa noastra ne-a fost data inapoi. Astfel vom
procura noi provizii pentru familia noastra si-1 vom pazi pe fratele

nostru si vom adauga noi o incarcatura de camila si aceasta este o

masura usoara'^^'!"

89) Cand a fost seceta si au avut nevoie de provizii.

90) Este vorba de fratele sau Beniamin.

91) In viitor.

92) Nu va veti mai apropia de mine, intrand in tara mea alta data.

93) Care masurau proviziile.

94) Banii lor de aur si de argint cu care voiau sa cumpere proviziile.

95) Cand isi vor da seama ca in saci se afla si banii lor, vor reveni impreuna
cu fratele Beniamin.

96) Jacob.

97) Decat voi.

98) Pentru acest binefacator, avand in vedere generozitatea sa.
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66. A zis el*^^': „Nu-l voi trimite Tmpreuna cu voi pana ce nu veti face

Tnvoiala cu mine inaintea lui AUah*^*-"^' sa mi-1 aduceti inapoi, afara de
situatia ca voi ati fi inconjurati*-^°^'!" Si cand au facut legamantul, a zis

el: "Allah este Chezas pentru ceea ce vorbim!"

67. Si a mai zis el'^°2': „0, fiii mei! Nu intrati pe o singura poarta, ci

intrati pe porti diferite! Eu nu va pot fi de nici un folos impotriva lui

Allah. Hotararea nu este decat la Allah! Eu in El ma incred si in El sa

se increada aceia care se incred!"

68. Si cand au intrat asa cum le-a poruncit fatal lor, nu le-a fost

aceasta de nici un folos impotriva [hotararii] lui Allah'^^^'. N-a fost

decat ca s-a Tmplinit o dorinta din sufletul lui lacob. El avea intelepciu-

nea din ceea ce 1-am invatat Noi, dar cei mai multi oameni nu stiu.

69. Cand au intrat ei la losif, 1-a luat [acesta] pe fratele sau langa el

si i-a zis: „Eu sunt fratele tau. Nu fi ingrijorat pentru ceea ce au facut

ei(i04)!"

70. Cand le-a pregatit proviziile lor, a pus el cupa'^°^' in sacul de pe
camila fratelui sau^o^'. Apoi'^o^' un vestitor a strigafdo^). q^ yoi

calatorilor! Voi sunteti niste hoti!"

71. Au zis*-^°^', intorcandu-se la ei*^^'-'': „Ce va lipseste?"

o^g^o
99) Tatal lor.

100) Jurand pe Allah.

101) Daca va vor inconjura dusmanii, atacandu-va. si nu veti mai avea cale de

102) Tatal lor, lacob.

103) Adica prudenta nu poate impiedica destinul.

104) Nu fi mahnit pentru ceea ce au savarsit ei in trecut. caci Allah a fost bun

cu noi si ne-a ajutat sa ne intalnim!

105) Un vas de aur sau de argint pentru baut, care fusese folosit ca masura

pentru grau.

106) Beniamin.

107) Dupa ce au iesit din cetate.

108) Inainte de piece

109) Fratii lui losif.

110) La slujitorii lui losif.
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72. Au raspuns*^^^': „Ne lipseste masura regelui! lar acela care o va

aduce, va primi [inca] o sarcina de camila. Si eu li sunt chezas!"

73. Au zis<^^2': „Pe Allah, voi stiti ca n-am venit sa facem stricaciune in

tara*^^-^' si nu suntem hoti!"

74. Au raspuns*^^'^': "Si care sa fie pedeapsa lui, daca voi sunteti min-

cinosi?"

75. Au zis'^i^': „Pedeapsa lui, a aceluia in ai carui saci va fi gasita,

este ca el insusi va fi rasplata. Astfel li pedepsim noi pe cei

nelegiuiti!"

76. Si a inceput'^^^' cu sacii lor inainte de sacul fratelui sau*^^^'. Apoi a

scos-o*^^^' din sacul fratelui sau. Astfel am planuit Noi viclesugul pentru

losif. El nu ar fi putut sa-1 ia pe fratele sau, dupa religia regelui'^ ^^',

decat cu voia lui Allah. Noi li ridicam cateva trepte pe cei pe care

voim'120) sj pgste oricine are stiinta, este cineva mai stiutor.

77. Au zis<^2^': „Daca el a furat, a mai furat si un frate al lui mai
inainte". Insa losif a tinut aceasta ascunsa in sufletul sau si nu le-a

dezvaluit-o, ci a zis el [in sinea lui]: „Voi sunteti intr-o pozitie si mai
j.g3(i22)^ dar Allah stie mai bine despre ceea ce spuneti*-^^^'!"

78. Au raspuns ei: „0, Al-Aziz! El are un tata tare batran! la-1 pe unul

dintre noi in locul lui! Noi vedem ca tu esti cu adevarat dintre oamenii
binefacatori!"

lll)Slujitorii.

112) Fratiilui losif.

113) In tara Egiptului.

114)Slujitorii.

115) Increzatori in nevinovatia lor.

116) Slujitorul lui losif.

117) Beniamin.

118) Cupa.

119) Care consta in aplicarea unei pedepse corporals hotului si in restituirea

obiectului furat dublu, pe cand traditia lui lacob il condamna pe hot la sclavie.

120) Asa cum 1-am ridicat pe losif.

121) Fratiilui losif.

122) Decat losif si fratele sau.

123) losif a rostit aceste vorbe in gand, nu cu glas tare.
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79. A zis<^2'^': „Fereasca Allah sa luam pe altcineva decat pe acela la

care am gasit lucrul nostru'^^^', caci atunci noi am fi nedrepti!"

80. Cand n-au mai avut nici o nadejde in privinta lui'^^^', s-au tras

deoparte ca sa se sfatuiasca. A zis eel mai mare dintre ei: „Oare nu

stiti ca tatal vostru a facut legamant cu voi inaintea lui Allah? Si [nu va

amintiti] cum 1-ati pierdut voi pe losif mai inainte? Eu nu voi pleca din

[acest] pamant pana ce nu-mi va ingadui tatal meu sau pana ce Allah

nu va judeca in favoarea mea'^^^', caci El este eel mai bun dintre

judecatori!

81. Intoarceti-va*^^^' la tatal vostru si spuneti-i: „0, tata al nostru! Fiul

tau a furat. Noi nu facem marturie decat pentru ceea ce stim si noi nu
ne-am putut pazi de cele nevazute'^^^'!

82. intreaba cetatea in care am fost si caravana cu care am venit!

Noi nu spunem decat adevarul!"

83. A zis [lacob]*^^°': „Ba mai degraba sufletele voastre au nascocit

ceva rau pentru voi! Dar rabdare cuviincioasa! Poate ca Allah mi-i va

aduce pe toti*^^^'! Caci El este eel Atoatestiutor [si] Intelept [Al-'Alim,

Al-Hakim]r

84. S-a inters de la ei si a zis: „Cat de rau imi pare pentru losif!" Si

ochii lui s-au albit*^^^' de tristete si el era mahnit.

85. Au zis ei*-^^^': „Pe Allah! Tu nu vei conteni sa-1 pomenesti pe losif,

pana ce nu te vei sfarsi*-^^'^' si nu vei fi printre cei morti!"

o^g^o
124) losif.

125) Adica vasul furat.

126) N-au mai avut nici o nadejde ca losif va raspunde cererii lor.

127) Prin slobozirea fratelui meu.

128) Vorbeste fratele eel mai mare.

129) Nu am stiut ca el va fura cand am facut legamantul.

130) Se subinteiege ca fratii lui Beniamin s-au intors la tatal lor, cu exceptia

celui mai mare dintre ei (Ruben) care a ramas in tara Egiptului, si i-au povestit

cele intamplate.

131) Pe toti trei: losif. Beniamin si Ruben.

132) A orbit.

133) Fiii lui.

134) De durere si de suferinta.
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86. A raspuns el*^^^': „Insa eu nu ma plang decat numai fata de Allah

pentru supararea si mahnirea mea, caci eu stiu de la Allah ceea ce voi

nu stiti!

87. O, fiii mei! Purcedeti si cautati-i pe losif si pe fratele sau si nu va

pierdeti nadejdea in indurarea lui Allah! Nu-si pierde nadejdea in

indurarea lui Allah decat neamul de necredinciosi!".

88. Si cand au intrat la el [la losif], au zis ei: „0, Al-Aziz! S-a abatut

nenorocirea asupra noastra si asupra familiei noastre'^^^' si nu venim
decat cu o marfa lipsita de mare valoare! Deci da-ne noua o masura
plina si fa-ti si milostenie cu noi, caci Allah li rasplateste pe cei

milostivi!".

89. A zis<^3^': „Oare stiti ce ati facut cu losif si cu fratele sau, cand ati

fost nestiutori?"

90. Au raspuns ei: „Oare tu esti cu adevarat losif!?" A zis el: „Eu sunt

losif iar acesta este fratele meu! Allah Si-a revarsat harul asupra
noastra(i38). Cei care au frica^^^) si au rab'dared^O)... Allah nu pierde

rasplata celor binefacatori!"

91. Au zis ei: „Pe Allah! Intr-adevar, Allah te-a preferat pe tine noua,

iar noi am fost supusi greselii!"

92. A zis el'^'*^': „Astazi nu mai este nici o dojana impotriva voastra!

Allah sa va ierte, caci El este eel mai milostiv dintre cei milostivi!

93. Duceti-va cu aceasta camasa a mea si puneti-o pe fata tatalui

meu, si el va deveni din nou vazator. Si veniti la mine cu tot neamul
vostm!".

94. Cand caravana a parasit [Egiptull'^'^^)^ ^^^^\ Iqj. ^ 2is: „Eu simt

mirosul lui losif, chiar daca-mi spuneti ca aiurez!".

135) lacob.

136) Din pricina secetei.

137) losif.

138) Salvandu-ne de la toate incercarile.

139) De Allah.

140) Fac fapte bune.

141) losif.

142) Cand caravana lor a iesit din Egipt.
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95. lar ei i-au raspuns*^'^'^': „Pe Allah, tu esti inca in vechea ta

ratacire!"

96. Si cand a sosit binevestitorul, a pus-o peste fata lui si el a devenit

din nou vazator. Si a zis [lacob]: "Nu v-am spus ca eu stiu de la Allah

ceea ce voi nu stiti?"

97. lar ei au zis'^'*'^': „0, tata al nostru! Roaga-te pentru iertarea gresa-

lelor noastre, caci noi am fost pacatosi!".

98. El<^'^^' le-a raspuns: „Voi cere de la Domnul meu iertare pentru

voi, caci El este lertator, Indurator [Al-Ghafur, Ar-Rahim]r

.

99. Si cand au intrat la losif*-'^'^^', i-a primit el pe parintii sai'^'^^' si a zis:

„lntrati in Egipt - cu voia lui Allah - in siguranta'^'^^'!"

100. Si el i-a ridicat pe parintii sai pe tron si au cazut [cu totii] dina-

intea lui, prosternandu-se*^'^^', iar el<^^°' a zis: „0, tata! Acesta'^^^' este

talcul vedeniei mele de odinioara'^^^'. Domnul meu a facut-o sa fie

adevar si a fost bun cu mine, caci m-a scos din temnita, iar pe voi v-a

adus din pustietate, dupa ce Seitan a iscat pizma intre mine si fratii

mei. Domnul meu este binevoitor cu ceea ce voieste. El este Cel

Atoatestiutor [si] Intelept [Al-'Alim, Al-Hakim]\

101. Doamne! Tu mi-ai dat putere si m-ai invatat talcuirea vedeniilor!

Tu esti Creatorul cerurilor si pamantului! Tu esti Ocrotitorul meu in

aceasta lume si in Lumea de Apoi! la-mi viata cand eu sunt in totala

supunere [musulman] si alatura-ma celor evlaviosi'^^^'!"

o^g^o
143) Lui lacob.

144) Fiii lui lacob.

145) lacob.

146) Aluzie la faptul ca familia sa a hotarat sa raspunda propunerii lui losif si

sa paraseasca desertui pentru a se muta in Egipt.

147) Imbratisandu-i.

148) Scapand de seceta si de rigorile vietii in desert.

149) Au cazut cu totii in genunchi, in semn de salut respectuos.

150) losif.

151) Prosternarea.

152) Aluzie la vedenia din copilarie in care s-au prosternat dinaintea lui

doisprezece astri, si Soarele si Luna.

153) Profetii si trimisii.
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102. Aceasta'^^'^' este una dintre istoriile nestiute,*^^^' pe care Noi ti-o

revelam*^^^'. Tu nu ai fost langa ei'^^^', atunci cand s-au adunat cu totii

si au viclenit*-^^^'.

103. Si cei mai multi oameni nu vor crede, chiar daca tu o doresti.

104. Si tu nu le ceri vreo rasplata pentru aceasta, caci el*^^^' nu este

decat indemnare pentru toate lumile.

105. Si cate semne sunt in cer si pre pamant, pe langa care

[oamenii] tree, Tntorcandu-si fata de la ele!

106. lar cei mai multi dintre ei nu cred in Allah, fara sa-1 faca Lui

asociatidso'!

107. Oare sunt ei*^^^' siguri ca nu va veni o nenorocire a osandei lui

Allah<^^2' sau ca Ceasul nu va veni pe neasteptate, fara ca ei sa-si dea
seama?

108. Spune*^^^': „Aceasta este calea mea! Eu chem la Allah, eu si cei

care m-au urmat, bizuindu-ne pe dovada limpede! Marire lui Allah! lar

eu nu sunt dintre politeisti!"

109. Si nu am trimis Tnainte de tine decat barbati - dintre locuitorii ce-

tatilor - carora le-am trimis revelatii. Oare ei<^*^'^' nu umbla pe acest

pamant, ca sa vada care a fost sfarsitul celor de dinaintea lor? Salasul

din Lumea de Apoi este mai bun pentru aceia care au frica. Oare voi

nu pricepeti?

O^^O
154) Adica istorisirea despre losif.

155) De data aceasta - si in continuare - Allah se

Muhammed.
156) Necunoscute de Profetul Muhammed si de arabi.

157) Langa fratii lui losif.

158) Sa-i arunce pe losif in fundul putului.

159) Coranul.

160) Prin adorarea idolilor.

161) Idolatrii.

162) Care sa-i cuprinda pe toti.

163) O, Muhammed!
164) Mekkanii care refuza sa creada in Allah.
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110. Chiar si cand trimisii si-au pierdut nadejdea si au crezut ca au

fost socotiti mintiti, a venit la^ei ajutorul Nostru*^^^'. Si au fost mantuiti

aceia care Noi am voit*^^^'. Insa pedeapsa Noastra nu va fi indepar-

tata de la neamul celor nelegiuiti!

111. in istoria lor'^^''' a fost pilda pentru cei daruiti cu minte. El'^^^' nu
este o poveste care sa fie nascocita, ci, dimpotriva, este intarirea

celor dinaintea lui si talcuirea tuturor lucrurilor, calauza si indrumare
pentru oamenii care cred'^^^'!

o^g^o

165) Pe care 1-am promis.

166) Adica trimisii si aceia care au crezut in ei.

167) Povestea despre losif si fratii sai.

168) Coranul.

169) Cred in el si actioneaza in conformitate c

este vorba si fapta.
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(QJ SURAT AR-RA'D<i'

(Medinita [96]; 43 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. AM. Lam. Mim. Ra'^'. Acestea sunt versetele Cartii'^). lar ceea ce

ti-a fost revelat de catre Domnul tau''*' este Adevarul, insa cei mai
multi oameni nu cred<^'.

2. Allah este Cel care a inaltat cerurile*^' fara stalpi pe care sa-i

vedeti, iar apoi s-a asezat pe Tron si a supus soarele si luna*^', fiecare

urmandu-si cursul sau pana la un termen hotarat'^'. El oranduieste

lucrul si talcuieste semnele*^' in amanuntime, poate ca voi veti fi

increzatori in intalnirea cu Domnul vostru<^°).

3. El este Cel care a intins pamantul si a asezat pe el munti si rauri. Si

din toate roadele a facut pe el cate o pereche*^^'. El lasa ca noaptea
sa acopere si sa ascunda ziua. In acestea sunt semne pentru cei care

cugeta.

4. Iar pe pamant sunt parcele invecinate si gradini de vita de vie, de

grane, de palmieri in tufe si cate unul de la o radacina, udate de la o

singura apa<^^^'. Si le-am facut Noi pe unele mai bune decat altele la

mancare*^-^'. In acestea sunt semne pentru un neam [de oameni] care

pricep.

1) In traducere "Sura Tunetului", numita astfel dupa cuvantul ra'd "tunet", care

apare in versetul 13. Se considers ca apartine perioadei medinite, cu exceptia

versetului 31, dar, dupa o alta interpretare. versetele 1-31 sunt medinite, iar

celelalte mekkane.

2) Vezi 2 : 1.

3) Coranului.

4) Din Cartea mentionata.

5) In acest Adevar.

5) Le-a creat ridicate fata de pamant.

7) Pentru a fi de folos lumii.

8) Ziua de Apoi.

9) Din scripturile revelate de El, care dovedesc existenta si puterea Lui.

10) Poate ca veti crede in invierea de dupa moarte.

11) Adica doua soiuri sau o pereche alcatuita din mascul si femela.

12) Apa de ploaie sau apa de rau.

13) Ele se deosebesc ca marime, aspect, miros. gust etc., cu toate ca sunt cul-

tivate pe acelasi pamant si udate cu aceeasi apa.
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5. Si daca tu te miri*^'^', de mirare sunt vorbele lor: "Oare cand vom fi

tarana, vom fi noi creati din nou*^^'?" Aceia'^^' sunt cei care nu cred in

Domnul lor. Aceia sunt cei pe ale caror gaturi se vor afla juguri. Aceia
sunt oaspetii Focului si ei in el vor avea salas vesnic.

6. Si ei iti cer sa grabesti raul inaintea binelui, cand inaintea lor au fost

pilde*^'''. Domnul tau este Cei cu iertarea pentru oameni, in pofida

nelegiuirii lor. Si Domnul tau este aspru la pedeapsa'^^'.

7. Si cei care nu cred zic: "De ce nu i s-a trimis lui un semn'^^' de la

Domnul lui?" Dar tu esti numai un prevenitor'^O) si fiecare neam are

un calauzitor'2^'.

8. Allah stie ce poarta fiecare femeie [in pantece] si ceea ce lipseste

sau ceea ce este prea mult in pantece*^^' si tot lucrul are la El masura.

9. Stiutorul celor ascunse'^'^' si al celor vizibile, Cei Mare, Cei

Preainalt(24)!

10. Pentru El sunt egali aceia dintre voi care tine ascuns cuvantul

Sau<2^' si aceia care il rosteste cu glas tare*^^', aceia care sta ascuns in

timpul noptii*^^' si aceia care se arata in ziua mare*^^'.

O^^O
14) Allah se adreseaza Profetului.

15) Vorbele lor sunt de mirare; pentru ca eel care a vazut puterea lui Allah la

inceputui creatiei trebuie sa inteleaga ca readucerea la viata este cu mult mai

16) Cei care tagaduiesc puterea Lui de a-i readuce la viata.

17) Pedepse pentru neamurile nimicite inaintea lor.

18) Pentru eel care o merita si pentru aceia care voieste H.

19) Cum au fost minunile lui Moise sau ale lui Isus.

20) Trimis pentru a-i preveni.

21) Un profet care cheama la Adevar.

22) Daca san

23) Celor car

24) Fata de c

25) In sinea sa.

26) Pentru a comunica ceva altcuiva.

27) Cauta sa se ascunda in intunericul noptii.

28) Merge pe drumul sau astfel incat sa-1 vada lumea.
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11. El*^^' are ingeri care-1 insotesc unul dupa altul, inaintea lui si in

urma lui, care il vegheaza din porunca lui AUah'^'-''. Allah nu schimba
starea unor oameni pana ce ei nu schimba ceea ce se afla in sufletele

lor. lar daca Allah voieste un rau pentru un neam'^i), acesta nu poate

fi respins. Si ei nu au in locul lui Allah nici un alt ocrotitor*^^).

12. El este Cel care va arata fulgerul [ce va inspira] teama si

nadejde*^^' si El plasmuieste norii cei grei*^'^'.

13. Si-L preamareste tunetul aducandu-1 lauda, si ingerii, cu teama
de El*-^^). Si El trimite trasnetele cu care loveste pe cine voieste, pe
cand ei'^*^) se cearta asupra lui Allah*'^''', in vreme ce EP^' este de
temut pentru puterea Sa.

14. Lui 1 se adreseaza chemarea cea adevarata, iar aceia pe care li

cheama*'^^' afara de El nu le vor raspunde in nici un chip, ci ei sunt ca

acela care intinde mainile sale catre apa pentru ca ea sa ajunga la

gura lui, fara ca ea sa ajunga [vreodata]*'^^'. lar chemarea''*^'

necredinciosilor nu este decat in desert.

15. Inaintea lui Allah se prosterneaza [toti aceia] care sunt in ceruri si

pre pamant, cu voie si fara voie*'^^', si la fel si umbrele lor dimineata si

la asfintit(i3).

O^^O
29) Omul.

30) Aud ceea ce spune si vad ceea ce face, bun sau rau.

31) Deoarece el merita acest lucru.

32) Care sa-i apere de raul pe care li-l voieste Allah.

33) Teama de trasnete a celor aflati in calatorie si speranta legata de ploaie a

celor care stau pe loc.

34) Incarcati de ploaie.

35) Si ingerii li aduc slava lui Allah, temandu-se de Ei.

36) Necredinciosii.

37) Tagaduind Invierea si grabind pedeapsa.

38) Allah Preainaltul.

39) idolii pe care ii adora politeistii.

40) Pentru ca apa este lipsita de viata si nu simte mainile lui intinse, nici setea

41) Adorarea idolilor si recurgerea la ei.

42) Toata firea se prosterneaza in fata lui Allah, pana si umbrele lucrurilor.

dreptcredinciosul facand-o de bunavoie, iar necredinciosul. constrans.

43) Se recomanda prosternarea dupa lectura acestui verset.
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16. Spune*'*'^': "Cine este stapanul cerurilor si al pamantului?''*^'"

Spune: „Allah!" Spune: „Si v-ati luat voi in afara de El ocrotitori care

nu au nici pentru ei insisi folos si nici [aparare de] rau?*'^^'" Spune:

„Oare sunt egali orbul si eel care vede? Sau oare sunt egale

Tntunericul si lumina? Sau i-au facut lui Allah asociati care au creat ca

si creatia Lui, meat li se pare lor creatia asemanatoare?*'^^'" Spune:
„Allah este Creatorul tuturor lucrurilor; El este eel Unic [si] Biruitor

[Al-Wahid, Al-QahharV."

.

17. El face sa coboare din cer apa''^^' si vaile curg dupa masura lor''*^',

iar suvoiul duce spuma inalta si o spuma asemanatoare cu ea se iveste

peste ceea ce [oamenii] topesc in foc'^°', cautand sa faca o podoaba ori

un lucru'^^'. Astfel da Allah pilda despre Adevar si neadevar; in ceea ce

priveste spuma ea se duce fara urma, in vreme ce ceea ce le este

oamenilor spre folos ramane mereu pe pamant. Astfel da Allah

pilde!(52)

18. Pentru aceia care raspund Domnului lor este rasplata cea mai
buna, in vreme ce aceia care nu-i raspund'^'^' - chiar daca ar avea toate

cele care se afla pe pamant si inca pe atat pentru a le da ca rascum-

parare - aceia vor avea parte de rea socoteala'^'^', iar salasul lor va fi

Gheena - si ce rau asternut'^^' [este ea]!

O^^O
44) Spune. o, Muhammed, politeistilor!

45) Creatorul lor.

46) Care nu-si pot fi nici lor insisi de nici un folos si nu se pot apara impotriva

raului, si atunci cum sa poata face acest lucru pentru altcineva?

47) Sensul este ca ei nu I-au facut lui Allah asociati in stare sa en

Lui, ci I-au facut asociati care nu sunt in stare sa faca nimic.

48) Ploaia care coboara din nori.

49) Fiecare vale aduna apa in functie de capacitatea pe care o

50) Aur, argint sau arama care se topesc in foe.

51) Cum sunt vasele, uneltele agricole sau armele de lupta.

52) Despre Adevar si neadevar.

53) Necredinciosii.

54) In Ziua de Apoi.

55) Pat sau loc.
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19. Oare acela care stie'^^' ca ceea ce ti s-a revelat de catre Domnul
tau*^^' este Adevarul sa fie ca acela care este orb? Ci dara chibzuiesc

cei care au minte*^^',

20. Aceia, care-si implinesc fagaduinta fata de Allah si nu incalca

legamantul facut.

21. Si tin unit ceea ce Allah a poruncit sa fie unit'^^' si au frica de
Domnul lor si se tern de raul socotirii*^^'.

22. Si aceia care sunt statornici in cautarea chipului'^^' Domnului lor si

plinesc Rugaciunea [As-Salat] si fac milostenie intr-ascuns si pe fata

din ceea ce Noi le-am daruit si resping raul prin bine, aceia vor avea

parte de rasplata Casei [Vesnice]''^^',

23. De gradinile Edenului, in care vor intra laolalta cu [toti] aceia care

au fost evlaviosi, dintre parintii, sotii si copiii lor, iar ingerii vor intra la

ei prin toate portile [zicand]:

24. „Pace voua! pentru ca ati fost statornici*'^'^'. Si ce buna este ras-

plata Casei [Vesnice]!"

25. Iar aceia care incalca fagaduinta facuta lui Allah, dupa
legamantul fata de El, si vor rupe ceea ce Allah va porunci sa fie

unit*'^'^' si vor semana rau pe pamant, aceia vor avea parte de blestem

si vor avea parte de rea casa [vesnica]'*^^'.

26. Allah daruieste cu prisosinta sau cu masura cele de trebuinta

pentru trai cui voieste El. Si ei se bucura de viata in aceasta lume, dar

nu este viata in aceasta lume decat placere trecatoare fata de Viata

de Apoi.

O^^O
56) Crede.

57) Coranul.

58) Cei care au minte buna, san

59) Facand bine rudelor.

60) Din Ziua de Apoi.

61) lubirii, harului lui Allah.

62) Adica Paradisul.

63) In infruntarea cu idolatrii si i

64) Adica legaturile cu rudele lor

65) De Infern si chinurile lui.
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27. Si cei care nu cred zic: „De ce nu a fost pogorat asupra lui

[Muhammed] un semn*^^' de la Domnul sau?" Spune: „Allah face sa

rataceasca pe cine voieste*^^' si calauzeste catre El pe eel care se

caieste,

28. Pe cei ce cred'^^' si ale caror inimi sunt linistite*^^' intru pomenirea
lui Allah", caci prin pomenirea lui Allah se linistesc inimile.

29. Cei ce cred si savarsesc fapte bune, aceia vor avea parte de feri-

cifet^O) si buna intoarcere*^^'.

30. Astfel te-am trimis Noi intr-o comunitate inaintea careia au fost alte

comunitati, ca sa le citesti lor'^^' ceea ce Noi iti revelam, in vreme ce ei

nu cred in Cei Milostiv*''''^'. Spune: „E1<''''^' este Stapanul meu. Nu exista

alta divinitate in afara de El. In El ma incred si la El este intoarcerea si

cainta mea!".

31. Si de ar fi un Coran cu care sa se mute muntii sau cu care sa se

despice pamantul sau cu care sa se faca mortii sa vorbeasca!'''^' Insa a

lui Allah este intreaga porunca.*'''^' Si oare nu stiu cei care cred ca

Allah - daca ar voi - i-ar calauzi pe toti oamenii? Si nu va Tnceta sa se

abata asupra celor care nu cred*''''' o nenorocire sau sa cada in

apropiere de salasul lor, pana ce se va implini promisiunea lui Allah,

caci Allah nu-Si calca fagaduinta*^^'.

66) Adica o minune vizibila. ca acelea pe cai

fost pogorarea ingerilor pentru a-i vedea, grabirea pedepsei c

si allele, care au fost pomenite in versetele anterioare.

67) Daca ei merita acest lucru.

68) In Allah, in Trimisul Sau si in Cartea Lui.

69) Si devin smerite.

70) Viata buna, fericita, in Lumea de Apoi.

71) Paradisul.

72) Oamenilor din comunitatea ta.

73) Ibn Abbas a spus: S-a revelat in legatura cu necredinciosii din tribul

Qurays, cind Profetul - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - le-a zis lor:

"Prosternati-va pentru Cei Milostiv!" Dar ei au intrebat: Si cine este Cei Milostiv?

Sa ne prosternam noi pentru ceea ce ne poruncesti? Si Allah a revelat atunci

acest verset.

74) Allah.

75) Se subintelege: "Acesta este Coranul care i-a fost revelat lui Muhammed"
sau "Ei tot nu vor crede".
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32. Au fost luati in ras trimisi si inainte de tine, insa Eu le-am dat un
ragaz celor care nu au crezut. Apoi i-am prins pe ei. Si cum a fost

pedeapsa Mea!

33. Si acela care vegheaza asupra fiecarui suflet si [vede] ceea ce

dobandeste [este la fel ca asociatii]? Si totusi li fac lui Allah asociati!

Spune [-le lor]: „Numiti-i! Sau voiti sa-1 vestiti Lui ceva ce nu cunoaste

El de pe pamant*^^'? Sau sunt doar vorbe desarte? Ba au fost cei care

nu cred amagiti de viclenia lor Tmpodobita*^°' si au fost abatuti de la

drum, lar aceia pe care Allah li lasa sa rataceasca nu au pe nimeni
calauzitor!"

34. Ei vor avea parte de osanda in viata aceasta'^^', iar chinul din

Viata de Apoi va fi si mai greu si nu vor avea ei nici un aparator de
Allah(82).

35. Pilda Gradinii care s-a promis celor evlaviosi*^^'; pe sub ea curg

paraie si vesnice sunt roadele ei si umbra ei. Aceasta este rasplata

celor care au frica [de AUah]*^'^', iar rasplata celor necredinciosi este

Focul.

36. Si aceia carora le-am^dat Noi deja cartea*^^' se bucura pentru
ceea ce ti s-a pogorat'^^'. Insa unele cete*^''' tagaduiesc o parte din

ea'^^'. Spune: „Mi s-a poruncit sa-L ador pe Allah si sa nu-1 fac Lui

asociati. Eu la El chem [oamenii] si la El este intoarcerea mea!"

O^g^O
76) H face ceea ce voieste H, fara ca nimeni sa-I porunceasca ce sa faca (cu

referire la semnele cerute de politeisti).

77) Dintre locuitorii Mekkai.

78) Acest verset a fost revelat pentru niste oameni care i-au cerut Trimisului -

Allah sa-I binecuuanteze si sa-I miluiasca! - sa faca astfel de minuni.

79) Asociatii pe care Allah nu-i cunoaste, pentru ca ei nu exista, intrucat Allah

stie tot ceea ce a fost si ceea ce va fi.

80) pe catre Seitan.

81) Infrangerea care le-a venit de la dreptcredinciosi.

82) De pedeapsa lui Allah.

83) Pentru ca raspund poruncilor lui Allah si se supun Lui.

84) Paradisul.

85) Adica evreii si crestinii.

86) Pentru Coran.

87) Restul evreilor si crestinilor, precum si idolatrii.

88) Adica ceea ce contravine credintei lor, indeosebi in ceea ce priveste Unici-

tatea lui Allah.
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37. Asa i-am trimis Noi [Coranul], ca o oranduiala, [in limba] araba!

lar daca tu vei urma poftelor lor, dupa stiinta ce a venit la tine, nu vei

avea tu nici ocrotitor nici aparator de Allah!

38. Am trimis Noi profeti si mai inainte de tine. Si le-am dat lor soate

si urmasi. Insa nici un trimis nu a putut sa aduca vreun semn*^^' decat

cu voia lui Allah. Si fiecare soroc a fost scris intr-o Carte*^^'.

39. Allah sterge sau intareste ceea ce voieste si la El se afla mama
Cartii(5i).

40. Si de-ti vom arata tie o parte din cele cu care-i amenintam sau de

te vom lua pe tine la Noi, datoria ta este propovaduirea si la Noi e

socotirea.

41. Oare nu vad ei ca Noi venim cu porunca Noastra pe pamant'^^' si

ca Noi il ingustam? Allah judeca si nimeni nu poate impiedica'^^' jude-

cata Sa si El este repede la socotire.

42. Si au viclenit cei de dinaintea lor [impotriva trimisilor lor], insa

viclenia in intregime este la Allah'^'^'. El stie ce dobandeste fiecare

suflet, iar necredinciosii vor sti cine va avea parte de rasplata cea

buna a Casei [Vesnice].

43. Cei care nu cred spun*^^': „Tu nu esti un trimis*^*^'!" Spune: „Allah

este de ajuns ca martor Tntre mine si voi. [Si cine este mai drept

decat] Acela care are cunostinta despre Carte? I*^'''"

O^^O

89) Minune vizibila.

90) Aceasta fraza se mai interpreteaza astfel: "Si fiecare tirn

numej".

91) Tabla pastrata sau stiinta divina.

92) Pe pamantul necredinciosilor.

93) Respinge si anuleaza.

94) Aluzie la slabiciunea vicleniei lor in fata hotararii lui Allah.

95) Profetului.

96) Tagaduiesc trimiterea lui de catre Allah si revelatia lui.

97) Allah.
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14] SURAT IBRAHIM<i)

(Mekkana [72]i 52 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif. Lam. Ra.*^'. [Aceasta este] o Carte pe care Noi ti-am pogorat-

o pentru ca tu sa-i scoti pe oameni din Tntuneric la lumina*^' - cu voia

Domnului lor - pe drumul Celui Puternic [si] Vrednic de Lauda [Al-

'Aziz, al-Hamid].

2. Allah este Acela caruia li apartin toate cele din ceruri si de pre

pamant. Si vai celor necredinciosi pentru chinul eel aspru!''^'

3. Aceia carora le place aceasta viata mai mult decat Viata de Apoi
si-i impiedica [pe oameni] de la calea lui AUah*^' si cauta sa le-o

strambe, aceia se afla Tntr-o ratacire adanca!

4. Si Noi nu am trimis nici un profet decat cu limba neamului sau,

pentru ca sa le faca limpede [revelatia]*^' si Allah impinge in ratacire

pe cine voie^ste El'^' si calauzeste pe cine voieste El, caci El este eel

Puternic [si] Intelept [AI-'Aziz, al-Hakim].

5. Noi 1-am trimis pe Moise cu semnele Noastre*^', [zicandu-i]: „Scoate

neamul tau^din intuneric la lumina*^' si adu-le lor aminte de zilele lui

Allah!"<i°) Intru aceasta'^^' sunt semne pentru toti cei rabdatori si

multumitori<^2).

O^^O
1) Numele coranic al lui Avraam este Ibrahim. Sura poarta acest nume care

apare in versetul 35.

2) Vezi in legatura cu aceste iitere nota la 2:1.

3) Adica din ratacire la calea cea dreapta. la credinta.

4) Pedeapsa din Ziua Judecatii de Apoi.

5) De la credinta in Allah.

6) Sa inteleaga chemarea lui si sa nu aiba nici un argument impotriva lui Allah.

7) Din cauza refuzului omului de a cauta si de a urma Adevarul.

8) Cu minunile Noastre.

9) Din ratacire la credinta.

10) Si avertizeaza-i pe ei asupra pedepsei care a cazut inainte de ei peste

neamurile ratacite, precum neamurile lui Noe si Lot.

11) In aceasta reamintire.

12) Aceia care indura incercarile prin care tree si aceia care-1 aduc lui Allah

multumire pentru binefacerile Sale.
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6. [Si adu-ti aminte] cand Moise a zis neamului sau: „Aduceti-va aminte

de binefacerea lui Allah asupra voastra, cand El v-a izbavit de clanul lui

Faraon care v-a supus la rau chin, i-a macelarit pe fiii vostri'^^' si le-a

lasat in viata pe muierile voastre!'^'*' Si in aceasta a fost pentru voi

mare incercare de la Domnul vostru!"

7. Si cand Domnul vostru a vestit: „Daca veti fi multumitori'^^', va voi

Tnmulti [binefacerile Mele], iar de veti fi nemultumitori*^'^', pedeapsa
Mea va fi aspra!"

8. Si a zis Moise'^^': „Daca voi si toti cei de pre pamant sunteti nerecu-

noscatori, [atunci aflati] ca Allah Isi este Siesi Deajuns'^^' [si] ca El este

Cel Bogat, Vrednic de Lauda [Gany, Hamid]\"

9. Nu v-a venit voua vestea despre cei de dinaintea voastra: neamul
lui Noe'^5' si neamul 'Ad<2°) si neamul Thamud'^i) si cei de dupa ei si pe
care numai Allah Ti stie? Trimisii lor au venit la ei cu semne limpezi,

Tnsa ei si-au dus mainile la gurile lor*^^' si au zis: „Noi nu credem [in

mesajul] cu care ati fost trimisi si suntem intr-o indoiala tulburatoare in

privinta aceleia la care ne chemati".

10. Trimisii lor au zis: „Aveti voi indoiala in privinta lui Allah,

Creatorul cerurilor si al pamantului, care va cheama'^S) ca sa va ierte

pentru o parte din pacatele voastre si va da voua ragaz pana la un
termen hotarat?"'^'^' Si au raspuns [necredinciosiij: „Voi nu sunteti

decat niste oameni ca si noi si voiti sa ne abateti de la ceea ce adorau
parintii nostri! Aduceti-ne o dovada deslusita*^^'!"

13) Pe pruncii nou-nascuti.

14) Pe fiicele voastre pentru a le folosi ca slujnice.

15) Pentru binefacerile Mele.

16) Daca nu veti recunoaste binefacerile Mele.

17) Neamului sau.

18) Si nu are nevoie de multumirile voastre.

19) Cel numeros.

20) Cel puternic.

21) Cel cu multe cetati.

22) Exista interpretari diferite ale acestui gest: unii il interpreteaza ca

insemnand miscarea degetelor de furie impotriva trimisilor lui Allah si a mesajelor

lor, altii ca semn al izbucnirii in ras, ca batjocura, altii ca indemn la tacere adresat

trimisilor, altii ca semn al dezaprobarii, uimirii si dispretului.

23) La credinta.
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11. Le-au raspuns trimisii lor: „Intr-adevar, noi nu suntem decat niste

oameni ca si voi, Tnsa Allah binecuvanteaza pe cine voieste El dintre

robii Sai*^^'. Nu ne revine noua sa va aducem dovada, decat numai cu

Tngaduinta lui Allah*^?) si in Allah trebuie sa se increada dreptcre-

dinciosii!*^^)

12. Si cum sa nu ne incredem noi in Allah*^^', cand El ne-a calauzit pe
caile noastre [pe care trebuia sa le urmam]*'^°'? Insa noi vom indura

orice durere ne veti aduce!*'^^' Si in Allah trebuie sa se increada cei

care se incred!"

13. Dar cei care nu credeau au zis catre trimisii lor: „Noi va vom
alunga din tara noastra, daca nu va intoarceti'^^' la religia noastra!"

Dar Domnul lor le-a revelat'^S): „Noi li vom nimici pe cei nelegiuiti

14. Si va vom stabili pe voi pe acest pamant, dupa ei! Aceasta pentru

aceia care se tem de prezenta Mea si se tem de amenintarea Mea'^'^'".

15. Ei au cerut [de la Allah] victoria, insa fiecare trufas*-^^' indaratnic a

fost intrant,

16. In urma lui se afla Gheena'^^' si va fi el adapat cu apa de
puroi*'^^'.

O^g^O
24) Va va

25) Minune clara. pentru ceea ce va cerem noi.

26) Facandu-1 trimis si prooroc.

27) Din porunca si cu vointa Lui.

28) In legatura cu toate aspectele.

29) Ce justificare am avea sa nu ne incredem in Allah?

30) Fiecare dintre noi.

31) Prin vorbele si faptele noastre.

32) Adica daca nu veti deveni adepti ai religiei noastre, caci profetii nu au fo

niciodata in religia idolatrilor.

33) Trimisilor Sai.

34) Acestia fiind dreptcredinciosii, prin prezenta intelegandu-se infatisart

dinaintea lui Allah in Ziua Judecatii.

35) Care refuza sa se supuna lui Allah si sa-L adore.

36) Pe el il asteapta Infernul.

37) Puroi amestecat cu sange care curge din trupurile oaspetilor Infernului.
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17. Pe care el o va sorbi cu inghitituri mici si abia o va putea, inghiti.

Si moartea vine la el din toate partile, insa el nu va fi mort*'^^' si va

avea el [parte de] osanda dureroasa.

18. Pilda acelora care nu cred in Domnul lor este ca faptele lor sunt

ca cenusa<35' in care sufla vantul cu putere intr-o zi furtunoasa. Ei nu
vor avea nici un folos<'^°' din ceea ce agonisesc*'*^'. Aceasta este

ratacire adanca.

19. Oare nu vezi ca Allah a creat cerurile si pamantul in adevar?

Daca El ar vrea, v-ar face sa dispareti si ar aduce fapturi noi*'^^)^

20. Caci acest lucru nu este greu pentru Allah!''^^'

2 1 . Si toti se vor infatisa dinaintea lui AUah*'^'^' si vor zice cei slabi catre

cei care s-au aratat ingamfati*'^^': „Noi v-am urmat pe voi!*'^^' Puteti voi

sa ne fiti de vreun folos impotriva osandei lui Allah?" Si vor zice ei*'^^':

„Daca ne-ar fi calauzit Allah, v-am fi calauzit si noi. Acum e totuna de

suntem mahniti ori rabdam, caci nu este pentru noi scapare!".

22. Si cand totul va fi hotarat''^^', va zice Seitan: „Allah v-a facut voua
o fagaduinta adevarata''^^'. V-am fagaduit si eu, insa eu nu mi-am tinut

cuvantul dat voua. Eu nu am avut nici o putere*^°' asupra voastra,

decat ca eu v-am chemat, iar voi mi-ati raspuns. Deci nu ma mustrati,

ci mustrati-va pe voi insiva! Eu nu va pot fi de nici un ajutor, si nici voi

nu-mi puteti fi de nici un ajutor. Eu ma socotesc nevinovat de faptul ca

voi m-ati facut candva asociat [al lui Allah] !*^^'" Nelegiuitii [politeistii] vor

avea parte de osanda dureroasa.

O^i^O
38) II va cuprinde groaza si nu va avea liniste.

39) Faptele bune ale necredinciosilor nu vor a'

:nusa pe care o spulbera vantul, fara sa lase nici

40) In Ziua de Apoi,

41) Nu vor primi nici o rasplata.

42) In locul vostru.

43) Caci e este Atotputernic.

44) In Ziua Judecatii de Apoi.

45) Capeteniile necredinciosilor care au fost ingamfate fata de trimisii lor.

46) Si am implinit poruncile voastre.

47) Cei ingamfati.

48) Ca unmare a intrarii dreptcredinciosilor in Paradis si a pacatosilor in Infei

49) Prin intermediul trimisilor.
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23. Cei care cred*^^' si savarsesc fapte bune vor fi dusi sa intre in

gradini pe sub care curg paraie si in ele vor salaslui vesnic - cu voia

Stapanului lor. lar salutul lor in ele va fi: „Pace [voua]!"*^'^'

24. Nu vezi ce pilda a dat Allah pentru cuvantul bun?*^'^' El este ca un
pom bun, cu radacina neclintita si cu ramuri [ce se Tnalta] in cer!

25. El da fructe'^^' tot timpul - cu voia Domnului sau. Si Allah da pilde

oamenilor pentru ca ei sa-si aduca aminte.

26. lar pilda unui cuvant rau'^^' este ca un pom rau care a fost smuls

de pe fata pamantului si care nu mai are pic de statornicie.

27. Allah ii intareste*^^' pe cei care cred cu vorbe hotarate*^^' atat in

viata aceasta, cat si in Viata de Apoi. Allah li duce in ratacire pe cei

nelegiuiti si Allah face ceea ce voieste.

28. Nu i-ai vazut pe cei care au schimbat indurarea lui Allah cu

necredinta*^^' si au adus neamul lor in casa pieirii*^^',

29. In Gheena, in care o sa arda?'*^^' Si ce rau salas!

30. Si i-au facut lui Allah semeni*^^' care sa-i duca in ratacire [pe

oameni] de la calea Lui*'^^'. Spune'^'^': „Veseliti-va [in aceasta viata],

caci sfarsitul vostru va fi in Foe!"

50) Argument sau dovada.

51) Ma socotesc nevinovat si fata de El si fata de voi, si nu mai exista nici o

legatura intre mine si intre voi.

52) In Allah, in Trimisul Sau si in Cartea Sa.

53) Ingerii ii vor saluta cu expresia "Pace voua!".

54) Prin cuvantul bun se intelege tot ceea ce dovedeste Adevarul, cum ar fi

proclamarea unicitatii lui Allah. Islamul sau Coranul.

55) Fructe comestibile.

56) Cuvantul mincinos care indeamna la necredinta si ratacire.

57) Cu argumente puternice.

58) in cuvantul eel bun mentionat in versetui 24.

59) Si nu au crezut in Trimisul lor care i-a chemat la binefacerea credintei in

Allah Cei Unic.

60) 1-au impins la ratacire, impreuna cu ei, si la pieire.

61) Gheena este casa pieirii, in care li vor cuprinde flacarile.

62) Din idolii pe care i-au adorat.

63) De la adorarea numai a Lui.

64) Amenintare adresata celor rataciti si celor care imping la ratacire.
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31. Spune robilor Mei care cred sa implineasca Rugaciunea [As-Salat]

si sa daruiasca intr-ascuns si pe fata din ceea ce le-am dat spre

vietuire, inainte de a veni Ziua''^^' in care nu va fi nici rascumparare,

nici prietenie*^^).

32. Allah este Cel care a creat cerurile si pamantul si a pogorat din

cerC^'') apa**^^', cu care scoate pentru voi din roade mijloc de vietuire.

El a supus pentru voi corabiile care plutesc pe mare, la porunca
Sa*^^', si a supus pentru voi raurile

33. Si a supus pentru voi Soarele si Luna, amandoua urmandu-si

cursul fara oprire, si a supus pentru voi noaptea si ziua'''°'.

34. Si v-a dat El din toate cate le-ati cerut'''^'. Si de ati socoti

binefacerile lui Allah, nu le-ati putea numara*'^'. Dar omul este cu

adevarat nelegiuit si necredincios'^^'.

35. Si a zis Avraam: „Doamne, fa aceasta tara un loc sigur*^'^) si

fereste-ma pe mine'''^' si pe fiii'''^' mei sa nu-i adoram pe idoli!

36. Doamne, ei''''' i-au dus in ratacire pre multi oameni'''^'. Cel ce ma
va urma'J^' va fi dintre ai mei, iar cel ce nu mi se va supune..., Tu esti

lertator, Indurator [Gafur, Rahim]S^^^

65) Ziua Invierii.

66) Nu va putea mijloci nimeni pentru cineva.

67) Din norii cerului.

68) Ploaia.

69) Cu voia Lui.

70) Care se succed, pentru a va orandui viata si odihna.

71) Dintre cele de care ati avut nevoie pentru ameliorarea situatiei voastre.

72) Atat de multe sunt aceste binefaceri.

73) Fata de aceste binefaceri nenumarate.

74) Lipsit de orice rau.

75) Tine-ma departe!

76) Pe urmasii mei.

77) Idolii.

78) Au fost cauza ducerii lor in ratacire.

79) Fiind credincios ca si mine.

80) Si ii va ierta pe cei care voiesti Tu. Insa Avraam a spus acest lucru

inainte ca Domnul sau sa-i spuna ca nu va ierta niciodata pacatul celor care-I vor
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37. Doamne, eu am asezat o parte din urmasii mei'^^' intr-o vale fara

verdeata*^^', in apropiere de Casa Ta cea Sfanta. Doamne, pentru a

implini ei Rugaciunea [As-Salat]! Si fa inimile unor oameni sa incline

cu dragoste catre ei si da-le lor din roade spre vietuire, poate ca ei

vor fi multumitori'^3'.

38. Doamne, Tu stii si ce tinem ascuns si ce lasam sa se vada, caci

nu-1 este nimic ascuns lui Allah, nici de pre pamant si nici din cer.

39. Lauda lui Allah, care mi i-a dat mie, in ciuda batranetelor mele,

pe Ismail si pe Isaac*^'*'! Domnul meu este eel care aude
rugaciunile'^^'.

40. Doamne, fa ca eu sa implinesc Rugaciunea [As-Salat] cu sar-

guinta*^^', ca si o parte din urmasii mei! Si primeste ruga mea,
Doamne!

41. Doamne, iarta-mi mie si parintilor mei'^^' si dreptcredinciosilor in

Ziua cand se va face socoteala!''*^^'.

42. Sa nu crezi ca Allah nu este cu luare aminte la ceea ce savarsesc

nelegiuitii, insa El doar le da lor ragaz pana intr-o zi in care privirile

lor vor fi impietrite [de spaima].

43. In vreme ce ei vor alerga cu capetele ridicate, cu ochii rataciti si

cu inimile goale*^^'.

44. Prevesteste-i pe oameni despre Ziua in care va veni peste ei

osanda'5°' si in care cei ce au fost nelegiuiti vor zice: „Doamne, pasu-

ieste-ne pe noi pentru un termen scurt'^^', ca sa raspundem chemarii

Tale'52) si sa-i urmam pe trimisi!*^^)" Dar oare n-ati jurat voi mai Tnainte

ca voi nu veti avea scapatare?'^'^'

O^^O
8 1) Este vorba de Ismail si de urmasii sai.

82) Valea arida in care se afla Mekka.

83) Prin multumire intelegandu-se adorarea lui Allah Cel Unic.

84) Pentru a-mi succeda la propovaduirea credintei in Allah Cel Unic.

85) Si le raspunde.

86) Statornic in adorarea Ta.

87) Avraam ar fi adresat aceasta ruga inainte de a se fi convins de necredinta

88) Ziua Judecatii de Apoi.

89) Lipsite de orice putere, din pricina spaimei.

90) Ziua Judecatii de Apoi.

91) Intoarce-ne pe noi la viata si da-ne un ragaz pentru scurta vreme!
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45. Voi locuiti in salasurile celor care au fost nelegiuiti fata de ei insisi si

vi s-a aratat voua limpede ce am facut cu ei*^^'. Si v-am dat voua pilde.

46. Au plasmuit ei viclesug*^'^', insa viclesugul lor este la Allah*^'^',

chiar de-ar fi viclesugul lor [intr-atat de puternic] meat sa dispara

muntii.

47. Si sa nu socotesti ca Allah nu-si tine fagaduinta facuta trimisilor

Sai(58i! Allah este Puternic [Al-'Aziz] cu Razbunare'^''),

48. In ziua in care pamantul va fi schimbat cu un altul, ca si

cerurile<^°°), si ei [oamenii] se vor infatisa'^°^' dinaintea lui Allah Cel
Unic, Biruitorul [Al-Wahid, Al-Qahharp^^\

49. Si in ziua aceea li vei vedea pe pacatosi legati unii de altii cu lan-

turido's),

50. lar straiele lor vor fi din catran si focul le va acoperi chipurile.

51. [Toate acestea] pentru ca Allah sa rasplateasca fiecare suflet

dupa ce si-a agonisit. Allah este, neindoielnic, repede la socotire'^^'^'.

52. Aceasta'^°^' este o vestire pentru oameni<^°*^', pentru ca sa fie pre-

veniti<^°^' prin ea si pentru ca sa stie ca El este un Dumnezeu Unic'^°^'

si sa ia aminte cei Tnzestrati cu judecata!

O^l^O
92) Prin recunoasterea unicitatii Tale.

93) Sa urmam randuielile la care au chemat.

94) Oare nu ati jurat voi in lumea trecatoare ca voi nu veti trece din lumea
aceea in Lumea cea Vesnica unde veti primi rasplata?

95) Cum au fost neamurile 'Ad si Thamud, ale caror urme le vedeti si ale

caror istorii le-ati auzit.

96) Impotriva profetului Muhammed.
97) Rasplata pentru viclesugul lor.

98) Fagaduinta de a-i ajuta pe ei si de a-i pedepsi pe adversarii lor

99) Si de a se razbuna pe dusmanii Sai.

100) Ca urmare a schimbarilor si semnelor cosmice, cum sunt miscarea mun-
tilor, explozia marilor si despicarea cerului.

101) lesind din morminte.
102) Care-i va judeca si-i va rasplati dupa faptele lor

103) Legati unii de altii. dupa categorii de nelegiuiri si stricaciuni.

104) Allah va judeca repede toate fapturile, pentru pacatele savarsite. in Ziua
Invierii.

105) Coranul.

106) Este suficient pentru oameni. datorita invataturilor pe care le contine,

vestirii oamenilor si calauzirii lor

107) Pentru a lua aminte si a trage invataturi din nelegiuirile savarsite de cei

de dinaintea lor

108) Si ca nu exista alta divinitate in afara de El.
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mi SURAT AL-HIJR<i'

(Mekkana [54]; 99 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif. Lam. Ra.'^' Acestea sunt versetele Cartii si ale unui Coran
limpede.

2. [In Ziua Judecatii de Apoi] vor voi necredinciosii sa fi fost

musulmani!

3. Lasa-i sa manance si sa se bucure*^' si nadejdea sa-i desfete. Ei vor

sti [pe urma](i)!

4. Si Noi nu am nimicit nici o cetate fara ca ea sa nu fi avut [un

termen Jnotarat] intr-o Carte cunoscuta'^'.

5. Nici un neam nu poate sa grabeasca termenul sau<^' si nici sa-1

intarzie*'''.

6. Si zic ei [mekkanii]: „0, tu eel caruia i-a fost pogorat Coranul, tu esti

smintit'^'.

7. De ce nu ne aduci tu ingerii, daca esti tu dintre cei care spun ade-

varul?(9)"

8. Noi nu facem sa coboare ingerii decat cu Adevarul!'^'-'' Si atunci nu
vor mai fi ei pasuiti!*-^-^'

9. Intr-adevar, Noi am pogorat Coranul si Noi ii vom fi pazitori!

O^^O
I) Sura a primit titlui dupa numele vaii Al-Hijr (versetul 80) din Arabia de

Nord, situata intre Medina si Sam, in care s-a aflat orasul cu acest nume, locuit de

neamul Thamud.
2)yezi 2:1 sinota.

3) In aceasta lume.

4) Pentru cine va fi pedeapsa.

5) In Tabla pastrata.

5) Sa piara inainte de termenul care i-a fost hotarat.

7) Sa-1 amane.

8) Politeistii 1-au acuzat, in batjocura, pe Muhammed, ca ar fi nebun.

9) Pentru ca ei sa confirme ca te-a trimis Allah si ca H ti-a revelat Cartea.

10) Nu facem sa vina ingerii la ei si sa-i vada decat cu Adevarul, care aici este

pedeapsa de care sunt loviti cei ce nu cred in trimisi.

I I) Nu vom mai amana pedeapsa lor nici o clipa.
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10. Noi am trimis mai inainte de tine [profeti] la grupurile celor

vechi'-^^'.

11. Si nu a venit la ei un trimis ca numaidecat 1-au si batjocorit*^-^'.

12. Astfel facem Noi [necredinta] sa intre in inimile nelegiuitilor.

13. Ei nu cred in ea [Coran]*^'^' in ciuda a ceea ce s-a intamplat cu

obiceiul celor dintai'^^l

14. Si de le-am deschide o poarta din cer<^*^' si ei ar ajunge sa urce

pe ea,

15. Ei tot ar zice: „Ci ochii nostri au fost inchisi'^^', or mai degraba
suntem un neam de [oameni] fermecati*^^'!".

16. Si Noi am pus in cer zodii'^^' si Noi am impodobit [cerul] pentru

privitori.

17. Si 1-am pazit Noi de orice seitan afurisit'^^',

18. Afara de acela care a ascultat pe furis'^i), dar in urma caruia a

pornit flacara mistuitoare*^^'.

19. lar pamantul 1-am intins Noi si am aruncat pe el munti neclintiti si

am lasat sa creasca de toate cu masura cumpanita.

20. Si v-am dat Noi voua pe el [pe pamant] cele de trebuinta pentru

trai<2^', ca si pentru aceia pe care voi nu-i hraniti*^'^'.

12) La neamurile anterioare.

13) Asa cum fac si idolatrii din neamul Qurays.

14) In Cartea revelata, adica in Coran.

15) Macar ca Allah a nimicit in trecut neamurile care i-au socotit pe trimisii

Sai mincinosi.

16) Celor care iau in deradere.

17) lar ceea ce vedem noi nu sunt realitate. ci numai inchipuiri.

18) Un neam pe care 1-a vrajit Muhammed si care nu mai vede si nu mai
pricepe.

19) Pozitii ale soarelui si ale planetelor

20) Alungat de la indurarea lui Allah.

21) Diavolii care trag cu urechea la ingerii din cer

22) Flacara vizibila care-i ajunge din urma, iar apoi se intoarce sau dispare.

23) Cum sunt fructele si cerealele.

24) Dintre aceia care trebuie sa fie intretinuti, precum si dintre slujitori, vite etc.
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21. Si nu sunt lucruri ale caror hambare sa nu se afle la Noi*^^' si pe
care Noi sa nu le trimitem cu masura anumita'^^'.

22. Si Noi trinnitenn vanturile manoase si trimitem apa din cer pe care

v-o dam de baut, Tnsa voi nu o puteti strange*^^'.

23. Noi dam viata si dam moarte si Noi suntem mostenitori*^^'.

24. Noi li cunoastem pe aceia dintre voi care au fost inainte si Noi Ti

stim si pe cei care n-au venit inca.

25. Si Domnul tau li va aduna pe ei'^^'. lar El este Intelept [si] Atoate-

stiutor [Hakim, 'AUm].

26. Noi 1-am facut pe om*^'-'' din lut tare, provenit dintr-un namol
moale'21),

27. lar pe djinn 1-am facut si mai inainte'-^^', din focul fierbinte.

28. Si [adu-ti aminte] cand a zis Domnul tau ingerilor: „Eu am sa fac

un om din lut tare, provenit dintr-un namol moale,

29. lar cand Tl voi face si voi sufla in el din duhul Meu, voi sa cadeti

dinaintea lui, prosternandu-va!*'^'^'"

30. Si s-au prosternat toti ingerii laolalta,

31. Afara de Iblis, care s-a impotrivit sa fie impreuna cu cei ce s-au

prosternat.

32. Atunci a zis'^'^': „0, Iblis! De ce nu esti tu impreuna cu cei care se

prosterneaza?"

O^^O
25) Noi le cream si le randuim.

26) Adica la termenele stabilite pentru fiecare dintre ele.

27) Rezervoarele ei nu sunt in mainile voastre si nu o puteti c

28) Ramane vesnic. dupa pieirea tuturor fapturilor.

29) Aduna toate neamurile vechi si noi.

30) Adica pe Adam.
31) Care se poate modela sau turna pentru a-i da chip de om.

32) Inaintea omului.

33) In semn de salut si nu pentru a-1 adora.

34) Allah.
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33. I-a raspuns*'^^': „Eu nu ma voi prosterna dinaintea unui om pe care

1-ai facut din lut tare, provenind dintr-un namol moale!*^^'"

34. A zis'^'': „Iesi din eP^hi vei fi tu izgonit!

35. Si blestemul [sa fie] asupra ta pana in Ziua Judecatii".

36. Dar el a zis'^^': „Doamne, da-mi mie pasuire'^^^' pana in ziua in

care ei vor fi Tnviati!*'^^'"

37. I-a zis*'^^': „Vei fi tu dintre cei pasuiti,

38. Pana in ziua timpului hotarat"*'^^'.

39. A zis''*'^': „Doamne, pentru ca m-ai dus in ratacire, le voi

impodobi lor [lucrurile de] pe pamant si-i voi duce pe ei toti in

ratacire,

40. Afara de robii Tai curati si alesi dintre ei!"

41. A zis''^^': „Acesta este un drum drept [care duce] catre Mine!

42. Tu nu vei avea putere asupra robilor Mei*'^*^', afara numai de cei

care te-au urmat dintre cei amagiti,

43. lar Gheena este locul fagaduit lor, tuturora!*'*^'

44. El va avea sapte porti si fiecare poarta are o parte anumita
dintre ei"''^^)

45. lar cei cu frica*'*^' vor fi in gradini si la izvoare.

35) Iblis.

36) Se subintelege: pentru ca eu sunt creat din foe si li sunt superior lui.

37) Allah.

38) Din Rai sau din cer.

39) Iblis.

40) Lasa-ma in viata!

41) Ziua Judecatii de Apoi.

42) Allah.

43) Ziua Invierii.

44) Iblis.

45) Allah.

46) Curati si alesi.

47) Ca raspiata dreapta.

48) Pe fiecare poarta va intra un grup anumit de oameni.

49) Cei credinciosi si supusi.
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46. „Intrati in ele'^°' in pace si cu siguranta!"

47. Si Noi vom scoate pizma din piepturile lor si ca fratii vor sedea

pe paturi unii in fata altora!*^^'

48. Nu-i va atinge in ele osteneala si nu vor fi ei scosi din ele!'^^'

49. Vesteste, [o, Muhammed,] robilor Mei ca Eu sunt lertatorul, Indu-

ratorul [Al-Ghafur, Ar-RahimW^^

50. Si ca osanda Mea este chinul dureros!*^'^'

51. Si vesteste-i pe ei despre oaspetii lui Avraam,

52. Cand au intrat la el si 1-au salutat, iar el le-a raspuns: „Ne este

noua teama de voi!"<^^'

53. Iar ei au zis: „Nu-ti fie teama! Noi iti aducem vestea buna a

[nasterii] unui baietel*^^' plin de invatatura!'^""

54. Si a raspuns el<^^': „imi aduceti voi mie veste buna cand m-au
ajuns batranetile? Ce veste buna sa-mi mai aduceti?"

55. Au zis ei: „Iti vestim Adevarul, deci nu fi dintre aceia care dezna-

dajduiesc!"

56. A raspuns el: „Dar cine deznadajduieste in privinta indurarii

Domnului sau, afara de cei rataciti?"

57. Si [le-a] zis el'^^': „Si ce vreti voi, o, trimisilor?"''^^'

58. Au raspuns ei: „Noi suntem trimisi la un neam de mari

nelegiuiti,*^^'

o^g^o
50) Li se va spune lor: "Intrati in gradini!".

51) Intrucat vor fi egali intre ei cu totii.

52) Ei vor ramane vesnic in Paradis.

53) Acelora care se caiesc si savarsesc bine.

54) Pentru aceia care nu se caiesc pentru necredinta sau nesupunerea lor.

55) Din cauza ca mainile lor nu s-au intins spre mancare - pentru ca ingerii

u mananca - s-a temut ca ei i-ar vrea raul.

56) I-au dat aceasta veste. dupa ce i-au aratat ca ei sunt ingeri cu infatisare

57) Acesta fiind Isaac.

58) Avraam.
59) Avraam. dupa ce i-a disparut teama.

60) Pentru ce ati fost voi trimisi?

61) Pentru a nimici cetatile in care se afla neamul lui Lot.
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59. Afara de familia lui Lot*^^' pe care o vom mantui in intregime,

60. Mai putin pe soata lui!" Noi [Allah] am hotarat ca ea sa fie dintre

cei nimiciti!*'^^'

61. Si cand au venit cei trimisi la casa lui Lot,*^'^'

62. Le-a zis el'^^': „Voi sunteti [pentru mine] un neam de
necunoscuti!"*^^'

63. Si i-au raspuns ei: „Ci am venit la tine, aducand [pedeapsa]

pentru cele de care s-au indoit.''^^'

64. Si ti-am adus noi Adevarul'^^', iar noi suntem vestitori numai de

Adevar.

65. Deci purcede cu familia ta spre sfarsitul noptii si mergi in urma
lor si sa nu se uite inapoi vreunul dintre voi*'^^', ci mergeti unde vi se

porunceste!"

66. Si Noi i-am vestit lui aceasta porunca, pentru ca aceia aveau sa

fie nimiciti pana la ultimul, dimineata.

67. Si au venit locuitorii cetatii<''°) [la el] bucurosi'''^'.

68. Le-a zis*^^': „Acestia sunt oaspetii mei, deci nu-mi faceti rusine!

69. Si fiti cu frica de Allah si nu ma faceti de ocara!"

70. Au zis ei<^3': „Dar, oare, nu ti-am oprit noi [sa aperi] lumea?"*'''^'

o^g^o
62) Nu vor fi mantuiti decat Lot si cei care au crezut impreuna cu el.

63) Pentru ca ea a ramas impreuna cu necredinciosii din neamul sau.

64) Pentru a indeplini porunca lui Allah privitoare la nimicirea lor.

65) Lot.

66) Eu nu va cunosc si nu stiu din ce neamuri sunteti voi si ce voiti.

67) Am adus pedeapsa cu care i-ai amenintat pe ei. dar de care ei s-au indoit.

68) Referitor la nimicirea lor.

69) Pentru a privi inapoi si a vedea nenorocirea care i-a lovit pe cei ramasi.

70) Sodoma, cetatea lui Lot.

71) S-au bucurat vazandu-i pe oaspetii lui, la care pofteau.

72) Lot.

73) Neamul lui Lot.

74) Nu ti-am cerut Noi sa nu dai nimanui adapost si sa nu aperi pe nimeni?
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71. A zis*'^': „Iata-le pe fiicele mele acestea, daca voiti voi sa faceti

[ceva]!"(76).

72. Pe viata ta, [o, Muhammed, ]!'''''' Ei rataceau in aiureala lorC^^'!

73. Asadar, la rasaritul soarelui i-a prins pe ei strigatul*^^'

74. Si Noi am rasturnat [cetatea] cu susul in jos si am lasat sa ploua

peste ei pietre de lut Tntarit'^°'.

75. Si in aceasta sunt semne pentru cei care stiu sa vada<^^'!

76. Si ea*^^' [cetatea] este pe un drum cunoscut de toti*^^'.

77. Intru aceasta'^'^' este un semn pentru credinciosi!

78. Si locuitorii din Al-Ayka'^^' erau [de asemenea] nelegiuiti'^^'.

79. Si Noi ne-am razbunat pe ei'^^'. Si amandoua [cetatile]*^^' sunt pe
un drum cunoscut.

80. Si cu adevarat i-au socotit locuitorii din Al-Hijr pe trimisi drept

mincinosi*^^).

75) Lot.

76) Le-a oferit pe fiicele sale, sa le ia pe ele in casatorie. Intr-o alta inter-

pretare. Lot i-a indemnat pe barbatii din neamul sau sa se casatoreasca cu femeile

din cetate. Fiind profet. el s-a considerat parinte al tuturor femeilor din cetate.

77) Juramantul lui Allah.

78) Si nu pricepeau ceea ce li se spunea.

79) Un zgomot nimicitor coborat din cer.

80) Ars in foe.

81) Si sa inteleaga semneie.

82) Cetatea distrusa a neamului lui Lot.

83) Pe un drum din apropierea lacului Lot din tara Samului. cunoscut de

mekkani, care tree tot timpul pe el.

84) In pieirea lor.

85) Neamul lui Suayb traia in zona impadurita cunoscuta sub numele de Al-

Ayka, din apropiere de cetatea Madyan.

86) Datorita necredintei In Allah, actelor de talharie pe care le savarseau si

inselatoriilor la cantarire si masurare.

87) Invaluindu-i intr-un nor intunecos din care au coborat flacari ce i-au mistuit.

88) Cea a neamului lui Lot si cea a neamului lui Suayb, caci ele erau situate

in aceeasi zona si au fost distruse in aceeasi epoca.

89) Trimisui lor a fost Saiih, dar cei care il socotesc drept mincinos pe un

trimis inseamna ca ii trateaza pe toti la fel.
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81. Si le-am adus semnele Noastre, Tnsa ei s-au abatut de la ele.*^'^'

82. Si ei Tsi scobeau in munti case, traind in siguranta,

83. Insa in zorii diminetii i-a lovit pe ei strigatul'^^'

84. Si nu le-a fost lor spre folos ceea ce au agonisit.

85. Si Noi nu am creat cerurile si pamantul, precum si ceea ce este

Tntre ele, decat cu drept adevar. lar ceasul va veni, [fara indoiala]! Deci

iarta-le lor, [o, Muhammed,] cu frumoasa iertare!

86. Domnul tau este Creatorul [si] Atoatestiutorul [Al-Khallaq, al-

'Ahm].

87. Noi ti-am dat sapte versete ce se repeta'^^' si Coranul eel maret.

88. Nu-ti indrepta ochii spre lucrurile pe care Noi le-am dat ca

bucurie trecatoare unor perechi dintre ei si nici nu fi trist pentru ei, ci

pleaca aripa ta peste dreptcredinciosi*^^'!

89. Si spune: „Eu sunt prevestitorul eel deslusit [al pedepsei]!"

90. [Ti-am trimis tie Coranul], precum am trimis celor ce au impartit

[Tntre ei]*^*),

91. Aceia care au facut Coranul bucati [pentru a crea indoieli]'^^'.

92. Si - pe Domnul tau! - de la toti vom cere socoteala'^*^'

93. Pentru ceea ce au facut. *^^'

94. Vesteste, dara, limpede ceea ce ti se porunceste si nu-i baga in

seama pe politeisti'^^'!

O^^O
90) Care dovedeau adevarui chemarii Noastre, cum a fost camila pe care Allah

le-a scos-o, la rugamintea lui Salih, din stanca dura.

91) In ziua a patra dupa sacrificarea camilei.

92) Surat Al-Fatiha.

93) Fii bland cu ei.

94) Sau - dupa o alta interpretare - care au jurat intre ei, sau evreii si crestinii

care au impartit Coranul in adevar si minciuna, dupa bunul lor plac.

95) Necredinciosii de la Mekka. fiindca ei au socotit Coranul ca fiind fie vraji.

fie preziceri, fie legende.

96) De la fiecare dupa pacatul savarsit.

97) Pentru impartirea pe care au facut-o si fiecare va fi rasplatit dupa fapta sa.

98) Aceasta porunca este anterioara indemnului la lupta sfanta (jihad).
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95. Noi suntem de ajuns pentru tine impotriva zeflemitorilor,

96. Cei care li asociaza lui Allah un alt Dumnezeu*^^' si ei vor sti [in

curand](ioo).

98. Insa adu laude Domnului tau si fii printre cei care se prosterneaza

99. Si adora-L pe Domnul tau pana ce-ti va veni sfarsitul'^^^''

O^^O

99) Politeismul fiind eel mai mare pacat.

100) Care este urmarea faptei lor

101) Pentru minciunile si nascocirile lor impotriva propovadui

102) Adora-L pe Allah tot timpul cat esti in viata!
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|16J SURAT AN-NAHL<i'

(Mekkana [70]; 128 versete)

numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Porunca lui Allah vine*^', deci nu o grabiti! Marire Lui! El este mai
inalt decat ceea ce li asociaza Lui.

2. El li trimite pe ingeri cu revelatia,'^' dupa porunca Sa, asupra

acelora care voieste El dintre robii Sai, [zicand]: „Preveniti ca nu exista

alta divinitate in afara de Mine si fiti cu frica de Mine, asadar!"

3. El a creat cerurile si pamantul cu adevar*'^'! El este mai malt decat

ceea ce li asociaza Lui!

4. El 1-a facut pe om dintr-o picatura si iata ca el [omul] este cartitor

Tnvederat*^'.

5. Si vitele*'^' le-a facut pentru voi'^', de la ele aveti caldura'^' si alte

foloase*^' si de la ele si mancati'-^'-''.

o^g^o
1) in traducere "Albinele", dupa versetul 68.

2) Adica Ceasul Judecatii. Foiosirea timpului trecut in originalul arab subliniaza

certitudinea si apropiera sosirii momentului Judecatii.

3) Coranul si alte revelatii.

4) A creat cerurile si pamantul dupa un sistem stabilit cu o exactitate extrema

si cu o perfectiune absoluta, fara nici un fel de greseala sau neajuns. astfel meat
sa fie in totala concordanta cu telurile pentru care au fost create. Cuvantul "Adevar"

se repeta de multe ori in Coranul eel sfant: Coranul este Adevar, Allah este Adevar
Islamul este Adevar, mesajul este Adevar religia este Adevar, ideile pe care le

ofera Islamul sunt Adevar, Viata de Apoi este Adevar Toate lucrurile despre care

vorbeste Coranul sunt caracterizate ca fiind Adevar, iar Adevarul inseamna lucrul

ferm si corect facut pentru un scop precis, si indeplinirea lui cu o precizie si cu o

perfectiune absolute, fara nici un fel de eroare, astfel incat sa corespunda pe

deplin scopului pentru care a fost creat, fara nici un fel de adaos sau lipsa.

5) Adversar al Creatorului sau. contestandu-I unicitatea si opunandu-se
trimisilor Sai.

6) Camilele, bovinele, ovinele si caprinele.

7) Spre binele vostru.

8) Lana si parul care va apara de frig.

9) Puii lor laptele lor si foiosirea unora dintre ele (a camilelor) pentru calarie.

10) Carnea care este ingaduita.
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6. Ele sunt pentru voi mandrete, cand le adunati seara si cand le

scoateti la pascut [dimineata];

7. Ele poarta poverile voastre catre o tara unde nu ati putea ajunge

decat cu truda mare. Domnul vostru este lertator, Indurator [Ra'uf,

Rahimf^\

8. Si [El a facut] caii, catarii si magarii*^^', sa calariti pe ei si ca

podoaba si El creeaza ceea ce voi nu stiti*^^'.

9. Lui Allah li revine [sa arate prin mare mila Sa] calea cea dreapta

si pe cea nedreapta'^'^'. Dar daca El ar voi, v-ar calauzi pe toti'^^'.

10. El este eel care trimite apa din cer'^^' pentru voi. Din ea este de

baut pentru voi*^^' si din ea cresc tufisurile,'^^' unde voi va pasteti

cirezile.

11. Din ea El face sa creasca pentru voi semanaturile*^^', maslinii,

curmalii, vita de vie si tot felul de roade'^O). In aceasta este dovada
pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc.

12. El a supus pentru voi noaptea si ziua*^^', soarele si luna. Si stelele

sunt supuse, prin porunca Lui. Si Tntru aceasta sunt semne pentru un
neam [de oameni] care pricep.

13. Si ceea ce a creat pentru voi pe pamant'^^' [are] felurite culori. Si

Tntru aceasta este un semn pentru un neam de oameni care isi aduc
aminte.

11) Intrucat vi le-a supus pentru a va fi de folos.

12) I-a creat si i-a facut sa va fie supusi.

13) Vietati pe care voi nu le cunoasteti din deserturi si din mari.

14) Care duce la ratacire.

15) Dar nu o face pentru ca Allah i-a lasat fiecarui om libertatea de a-si alege

calea dupa vointa sa.

16) Adica din nori.

17) Cu care sa va potoliti setea.

18) Sunt avute in vedere toate plantele care cresc ca urmare a ploii.

19) Care reprezinta hrana oamenilor

20) De diferite soiuri si culori si cu diferite gusturi.

21) Pentru a va fi spre folos, adica noaptea pentru a va odihni si ziua pentru

a va castiga ceie necesare traiului.

22) Animale si plante.
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14. El este Cel care a supus marea, pentru ca voi sa mancati din ea

carne proaspata*^^' si sa scoateti din ea podoaba pe care sa o

purtati'^'^'. Si vezi corabiile care o brazdeaza ca sa cautati harul

Sau(25)! Si poate ca voi veti fi multumitori!

15. El a asezat pe pamant munti statornici, ca sa nu se clatine cu voi,

rauri si drumuri, poate ca voi veti fi calauziti.

16. Si semne osebite'^^'. Si dupa stele se calauzesc'^^'.

17. Si oare eel care creeaza*^^' este la fel ca acela care nu

creeaza<2^>? Oare voi nu sunteti cu luare aminte<^°)?

18. Si de ati [vrea sa] socotiti binefacerile lui Allah, voi nu veti izbuti sa

le numarati(3i). Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahimp^l

19. Si Allah stie atat ceea ce tineti voi ascuns, cat si ceea ce

dezvaluiti.

20. insa aceia pe care li cheama in locul lui Allah nu creeaza nimic, ci

ei sunt creati.

21. Ei sunt morti, nu sunt vii, si ei nu stiu cand [oamenii] vor fi

Tnviati*'^^'!

22. Domnul vostru este un Domn Unic. lar inimile acelora care nu cred

in Viata de Apoi tagaduiesc [unicitatea lui Allah] si ei sunt trufasi.

23) Adica pestele.

24) Perle si corali.

25) Sa castigati din comertul pe care il faceti. calatorind cu ele.

26) Semne pe caile de pe uscat sau de pe mare, dupa care sa se orienteze.

27) In timpul zilei, calatorii se calauzesc dupa munti. rauri si alte detalii de

relief, iar in timpul noptii se calauzesc dupa stele.

28) Indeosebi fapte mari, ca cele mentionate.

29) Nimic?

30) Ca sa va dati seama de aceasta greseala?

31) Nu veti izbuti sa le numarati, dat fiind numarul lor nesfarsit, si nu veti fi

in stare sa aduceti multumirea pentru ele.

32) Si H va trece peste incapacitatea voastra de a-1 aduce multumiri si nu va

va pedepsi pentru nerecunostinta voastra.

33) Idolii sunt ciopliti si modelati de oameni, ei nu au viata, nu vad, nu aud si

nu pricep; ei nu stiu cand va avea loc invierea oamenilor
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23. Fara indoiala ca Allah stie ce ascund si ce dezvaluie ei, iar El nu-i

iubeste pe cei trufasi'^'^'.

24. Daca sunt intrebati: „Ce a pogorat Domnul vostru?" ei raspund:

„Basme ale inaintasilor!*^^'"

25. Vor avea ei de purtat pacatele lor in intregime, in Ziua Invierii,

precum si o parte din pacatele celor pe care li due in ratacire, fara de
stiinta. Si ce rea [povara] vor avea de purtat!

26. Au viclenit cei care au fost mai inainte de ei'^*^', insa Allah a naruit

chiar temeliile zidirii lor si acoperisul s-a prabusit peste ei si chinul a

cazut peste ei*^''', de unde nu se asteptau.

27. Apoi, in Ziua Invierii, El Ti va acoperi de rusine'^^' si le va zice:

"Unde sunt semenii Mei, pentru care voi i-ati certat [pe profeti]?"

Aceia carora li s-a dat stiinta'^^' vor zice: "Rusinea si raul''^°' se abat

astazi asupra necredinciosilor!"''^^'

28. Aceia carora ingerii le iau viata in situatia cand sunt nelegiuiti cu

ei Tnsisi*'^^' se vor supune cu umilinta, [zicand]: "Noi nu am facut nimic

rau!"*'^'^' Ba da, Allah stie ce ati facut voi!

29. "Intrati, asadar, pe portile Gheenei si in ea veti petrece vesnic!

Ce rau salas va fi pentru cei infumurati!''^'^'

O^^O

34) Pe politeistii care nu cred in unicitatea Lui.

35) Adica minciuni pomenite in scripturile inaintasilor.

36) Impotriva profetilor lor.

37) Distrugerea si nimicirea.

38) ii va umili.

39) Profetii sau invatatii care i-au chemat la Adevar, insa e

40) Pedeapsa.

41) Asupra celor care L-au tagaduit pe Allah.

42) Prin faptul ca nu au crezut.

43) Tagaduiesc faptele lor din aceasta lume.

44) Care nu au crezut in semnele lui Allah si nu i-au urm
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30. Si li se va spune celor care au fost cu frica*^^': "Ce a pogorat

Domnul vostru?" lar ei vor zice: "Binele!"*'^^' Cei care fac bine in

aceasta lume vor avea parte de bine, Tnsa locuinta din Viata de Apoi
va fi si mai buna*''^'. Si ce minunata va fi locuinta celor evlaviosi*'^^'!

31. Gradinile Edenului, in ele vor intra, iar pe sub ele vor curge

rauri. In ele vor avea ceea ce vor voi*'^^'. Astfel li rasplateste Allah pe
cei evlaviosi!

32. Celor buni*^°', carora le iau sufletele, ingerii le vor zice: „Pace
voua! Intrati in Rai, pentru ceea ce ati facut!"

33. Si ce pot sa astepte [necredinciosii] decat sa vina la ei ingerii'^^'

sau sa le vina porunca Domnului tau*^^'? Asa au facut si cei care au fost

Tnaintea lor*^^' si nu i-a nedreptatit Allah, ci ei insisi s-au nedreptatit..

34. Si i-au lovit relele ce le-au savarsit si cele pe care le-au luat in

deradere'5^' i-au Tnconjurat din toate partile.

35. Si zic cei care au facut semeni'^^': „Daca ar fi voit Allah, noi nu
am fi adorat nimic in afara de El - nici noi, nici parintii nostri - si nu am
fi oprit nimic altceva afara de ceea ce El a oprit!". Asa au facut cei de
dinaintea lor. Dar oare le revine trimisilor altceva decat propo-
vaduirea limpede?

o^g^o

45) Dreptcredinciosilor.

46) El a pogorat indurare si binecuvantare pentru cei care L-au urmat si au

crezut in H.

47) In Viata de Apoi ei vor avea parte de si mai mult bine.

48) Acesta va fi Paradisul.

49) In ele se afia ceea ce doresc sufletele si ceea ce este placut pentru ochi.

50) Celor curati, care nu au fost nelegiuiti fata de ei insisi prin necredinta si

pacat si care s-au impodobit cu stiinta, credinta si faptele bune.

51) Ingerii mortii, pentru a le lua sufletele prin chinuri.

52) Adica pedeapsa sau Ziua Invierii si ceea ce vor avea de vazut in aceasta

Zi.

53) La fel de necredinciosi si batjocoritori au fost si ei.

54) Pedeapsa cu care i-au amenintat trimisii, ale caror vorbe le-au luat in

deradere.

55) Din aroganta si pentru a contesta mesajul.
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36. Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca sa le zica]:

„Adorati-L pe Allah si tineti-va departe de Taghut*^^'!" Pe unii dintre ei

i-a calauzit AUah*^^', insa altora le-a fost harazita ratacirea*^^'.

Purcedeti prin lume si vedeti care a fost sfarsitul celor care i-au

socotit mincinosi [pe trimisii Nostri]!

37. Chiar daca tu voiesti cu tot dinadinsul calauzirea lor, [sa stii ca]

Allah nu-i calauzeste pe cei care li duce in ratacire, iar ei nu vor avea

aparatori.'^^'

38. Si au jurat ei pe Allah cu cele mai grele juraminte: „Allah nu-i va

invia pe cei care au murit!<^°'" Ba da, promisiunea [lui Allah] este

adevarata, dar cei mai multi dintre oameni nu stiu!**^^'

39. [El li va invia] pentru a le arata limpede cele asupra carora au

fost cu neintelegere*^^' si pentru ca cei care nu cred sa stie ca ei au

fost mincinosi. *^^'

40. Cand Noi voim un lucru, singurul cuvant pe care-1 spunem este

„Fii!" si el este'^'i)!

41. Acelora care au migrat intru Allah '^^', dupa ce au suferit nedrep-

tate, le vom pregati [locuinta] buna in aceasta viata'^^', dar rasplata lor

in Viata de Apoi va fi si mai mare. Macar daca ei'^^' ar sti!

O^g^O
56) Oricine este adorat in afara de Allah; vezi 2:257.

57) Pentru ca ei au crezut in El.

58) Necredinta in diversele ei manifestari. pentru ca ei i-au luat ca ocrotitori

pe seitani in locul lui Allah.

59) Care sa-i ajute pe calea cea buna si sa-i pazeasca de pedeapsa.

60) Nu-i va readuce la viata in Ziua Invierii.

61) Ei vor fi readusi la viata pentru a li se cere socoteala in Ziua Invierii.

62) Adevarul de la care ei au fost rataciti inainte ca El sa le vina.

63) Indeosebi in ceea ce priveste intelegerea gresita a sensului destinului si in

ceea ce priveste Invierea.

64) Cand dorim sa se intample un lucru, nu trebuie sa spunem decat "Fii!" si

el se va produce numaidecat.

65) Adica din credinta in El; si este vorba fie de plecarea in Etiopia, cu inga-

duinta Profetului. din cauza persecutiilor la care erau supusi la Mekka, fie de

plecarea de la Mekka la Medina.

66) Ca urmare a infrangerii celor care au fost nedrepti cu ei.

67) Aceia care i-au persecutat si i-au nedreptatit.
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42. Acestia sunt cei care au fost statornici*^^' si s-au increzut in

Domnul lor'S'').

43. Si nu am trimis mai inainte de tine decat numai barbati, carora

Noi le-am pogorat revelatii. Intrebati-i pe oamenii priceputi in carti<''°',

daca voi nu stiti.

44. [I-am trimis cu] semne limpezi si cu scripturi*'^'. lar tie ti-am

pogorat Noi Coranul, pentru ca tu sa le talcuiesti oamenilor deslusit

ceea ce a fost pogorat pentru ei*^^', - poate ca ei vor chibzui!*^'^'

45. Oare sunt siguri aceia care au pus la cale fapte rele*^'^' ca Allah

nu va face pamantul sa-i inghita sau ca nu va veni asupra lor osanda
de acolo de unde ei nu se asteapta?'''^'

46. Sau sa-i faca sa piara in timpul umbletului lor, fara ca ei sa-1

poata face neputincios?''^'

47. Sau sa-i faca sa piara in plina spaima? Dar cu adevarat Domnul
vostru este Milostiv, Indurator [Ra'uf, Rahim].

48. Oare n-au vazut ei ca toate lucrurile pe care le-a creat Allah -

avand umbra ce se intinde la dreapta si la stanga*^^' - se prosterneaza

in fata lui Allah cu supunere?*^^'

49. Si in fata lui Allah se prosterneaza toate vietatile din ceruri si de

pre pamant*'^'; si la fel si ingerii, fara ca ei sa fie trufasi.'^°'

O^^O
68) In ciuda persecutiilor la care au fost supusi din cauza credintei in Allah.

69) Fara sa se teama de nimeni in afara de Allah.

70) Adica pe eruditi.

71) Cu dovezi ale adevarului celor spuse de ei si cu scripturi continand randu-

ielile si poruncile lui Allah.

72) Ceea ce li s-a poruncit, ceea ce li s-a interzis si ceea ce li s-a promis.

73) Vor reflecta la invataturile din ele pentru a evita ceea ce i-a lovit pe cei

de dinainte de ei.

74) Aici se are in vedere uneltirea prin care s-a incercat uciderea Profetului.

75) Sa le vina.

76) Ei nu-L vor putea face neputincios pe Domnul lor si nu vor putea scapa

de B, indiferent de starea in care ei s-ar afla.

77) Dimineata si seara.

78) Umbrele sunt supuse ca si corpurile care le proiecteaza.

79) Adica ingerii din ceruri, oamenii evlaviosi si toate fiintele.

80) Dupa recitarea acestui verset se recomanda prosternarea.
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50. Se tern de Domnul lor, de deasupra lor, si fac ceea ce li se

porunceste.

51. Si Allah spune: „Nu luati doua divinitati!*^^' El este cu siguranta

numai Unul<^^', deci fiti cu frica numai de Mine!"

52. Ale Lui sunt cele din ceruri si cele de pre pamant si a Lui este

supunerea vesnica'^'^'. Si oare va temeti voi de altcineva in afara lui

Allah?

53. Voi nu aveti binefacere decat de la AUah*^'*'. Apoi, daca va

loveste un rau, voi nu va rugati [pentru ajutor] decat Lui,

54. Apoi, daca El v-a mantuit de la rau'^^', lata ca o parte dintre voi li

fac Stapanului lor semeni'^^',

55. Pentru a tagadui ceea ce le-am daruit lor!'^'' Bucurati-va [pentru

un timp]!*^^' Apoi veti cunoaste voi!*^^'

56. Ei fac o parte din ceea ce le-am dat lor spre vietuire [idolilor pe
care] nici nu-i cunosc'^°'. Pe Allah, veti fi intrebati'^^' pentru ceea ce

nascociti*^^'!

57. Si ei ii plasmuiesc lui Allah - Marire Lui! - fiice'^-^', iar lor ceea ce

poftesc ei(54)!

58. Iar daca vreunuia dintre ei i se vesteste [nasterea] unei fiice,

chipul lui devine negru si el e plin de manie*^^',

81) S-a precizat acest numar ca fiind eel mai mic, dupa unu. dar se subinte-

lege negarea celor mai mari decat el.

82) Si nu exista decat Allah Cel Unic si nu este alt Dumnezeu in afara de El.

83) Doar El trebuie sa fie adorat.

84) Prin gratia Lui.

85) Raspunzand rugii voastre.

86) Atribuindu-le lor binefacerea.

87) Binefacerea izbavirii.

88) In aceasta lume.

89) Urmarile rele ale necredintei in Viata de Apoi.

90) Vite si mancaruri pe care le aduceau drept ofranda zeilor.

91) In Ziua de Apoi.

92) Mintind.

93) Ingerii.

94) Ei doresc baieti.

95) Impotriva sotiei sale.
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59. Se ascunde de lume din pricina raului ce i s-a vestit. Sa-1 tina el,

in ciuda umilintei, sau sa-1 ingroape in tarana'^^'? Ce proasta judecata!

60. Acelora care nu cred in Viata de Apoi li se potriveste pilda

raului*^^', iar lui Allah 1 se potriveste pilda cea mai inalta'^^', caci El

este Atotputernic [si] Intelept [AI-'Aziz, Al-Hakim].

61. Si daca Allah ar voi sa-i apuce pe oameni pentru nelegiuirea lor,

nu ar lasa pe el*^^' nici o vietate*^°°', insa El Ti amana pana la un
termen hotarat*^^^', iar daca sorocul lor soseste, atunci El nu-i mai
intarzie nici macar cu un ceas si nici nu-i grabeste*-^^^'.

62. ii atribuie lui Allah ceea ce lor nu le place [pentru ei insisij'^^^', iar

limbile lor nascocesc minciuni cand spun ca ei vor avea cea mai buna
[rasplataj! Fara indoiala ca ei vor avea parte de lad si ca ei vor fi

primii aruncati in el.

63. Pe Allah, am trimis Noi [profeti] si la alte comunitati inainte de
tine, insa Seitan le-a impodobit faptele lor<^°'^' si el este ocrotitorul lor

astazi'^'^^', dar ei vor avea parte de osanda dureroasa [in Lumea de
Apoi].

64. Si nu ti-am pogorat tie Cartea decat ca sa le deslusesti lor

limpede cele asupra carora aveau ei neintelegeri'^'-'^' si ca un ghid*^°''

si ca indurare pentru un neam [de oameni] care cred.

O^g^O

96) Sau sa-1 ingroape de viu, asa cum obisnuiau paganii sa procedeze ci

noile-nascute.

97) Ca aceia ale caror fapte rele au fost pomenite.

98) Calitatile cele mai inalte si perfectiunea absoluta.

99) Pe pamant.

100) Orice faptura care traieste pe pamant.

101) Timp in care unii isi cer iertare si sunt iertati, iar altii persevereaza ir

pacat si pedeapsa lor sporeste.

102) Ei mor in momentul stabilit de Allah, fara nici o intarziere sau grabire.

103) Rice.

104) Cu minciuna.

105) In aceasta viata.

106) Coranul este dovada dupa care se separa Adevarul de minciuna.

107) Pentru inimi.
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65. Allah pogoara din cer apa'^°^', cu care da viata pamantului dupa
moartea lui'^'^^'. lar intru aceasta este cu adevarat un semn pentru un
neam [de oameni] care aud.

66. Aveti voi o pilda si la vite'^^'^'. Noi va dam sa beti din ceea ce se

afla in burtile lor, Tntre murdarie'^^^' si sange: un lapte curat'^^^', ce

place celor care-1 beau.

67. lar din roadele curmalilor si ale vitei de vie luati bautura imbata-

toare*^^'^' si venit bun*^^''', iar intru aceasta este un semn pentru un
neam [de oameni] care pricep.

68. Si [lata ce] le-a revelat Domnul tau albinelor: „Faceti-va case in

munti, in pomi si in ceea ce ei fauresc!

69. Apoi mancati din toate roadele si urmati caile usoare ale

Domnului vostru!" Din burtile lor iese o bautura cu felurite culori, in

care este leac pentru oameni. In aceasta este cu adevarat un semn
pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc!

70. Allah v-a creat pe voi'^^^'. Apoi El va face sa muriti*^^^'. lar unii

dintre voi vor ajunge pana la cea mai ticaloasa varsta, meat nu vor mai
sti nimic, dupa ce au avut stiinta. Allah este Atoatestiutor [si] Atot-

puternic ['AUm, Qadir].

71. Allah i-a pus pe unii dintre voi inaintea altora in privinta celor

necesare vietuirii'^^^'. Insa cei care au fost alesi'^^^'nu dau din partea

lor celor asupra carora au deplina stapanire, asa fel ca sa fie intru

aceasta deopotriva*^^^'. Oare tagaduiesc ei binefacerile lui AUah'^^O)?

108) Din nori.

109) Facand sa creasca plante pe pamant. dupa ce el a fost arid si uscat.

110) Camile, bovine, oi si capre.

111) Resturile de mancare din burtile vitelor. ramase dupa procesul de
asimilare a substantelor nutritive.

112) Lipsit de culoarea sangelui si de mirosul murdariei.

113) Acesta este primul verset revelat referitor la bauturile alcoolice. Ulterior,

in perioada medinita, au fost revelate mai multe versete, ajungand la ii

totala a consumului de bauturi alcoolice (vezi si 5:90).

114) Curmalele si strugurii.

115) Din neant.

116) Prin moarte.

117) Diferiti in ceea ce priveste bunurile pe care le posedati.
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72. Si Allah v-a facut soate din voi insiva si v-a dat El voua de la

femeile voastre fii si nepoti si v-a dat spre hrana din cele bune. Si iata

cum cred ei in desertaciune si nu cred in binefacerea lui Allah!

73. Si adora ei, afara de Allah, ceea ce nu le poate aduce lor nici o

hrana din ceruri si de pre pamant'^^^', caci sunt fara de putere!

74. Nu-1 faceti, asadar, semeni lui Allah, caci Allah stie, in vreme ce

voi nu stiti!

75. Allah da ca pilda un rob cumparat, care nu are nici o putere si un
altul pe care Noi 1-am daruit cu mijloace de trai bune, din care el face

milostenie atat pe ascuns cat si pe fata. Oare sunt ei egali? Lauda lui

Allah! Dar cei mai multi dintre ei nu stiu!

76. Si Allah da ca pilda*^^^' doi barbati: unul dintre ei este mut, nu
este in stare de nimic*^^^' si devine o povara pentru stapanul sau, caci

oriunde 1-ar trimite, el nu aduce nimic bun. Oare este el egal cu acela

care porunceste dreptatea si care este pe drumul eel drept?

77. Ale lui Allah sunt cele nestiute din ceruri si de pre pamant'^^'*'. lar

porunca [privitoare la] Ceas*-^^^' este ca o clipire din ochi sau chiar si

mai scurta*^^^'. Allah, doara, este cu putere peste toate!

78. Allah v-a scos pe voi din pantecele mamelor voastre, fara ca voi

sa aveti stire de ceva*^^?)^ gj y.g ^^^ yg^g auzul si vazul si inimile'^^S)^

pentru ca voi sa fiti multumitori.

118) Sa aiba parte de bogatie mai mare.

119) Stapanii nu dau din averea lor robilor pentru a fi egali unii cu altii.

Versetul este dat ca pilda acelora care i-au facut lui Allah asociati. Daca
nu sunt egali ei intre ei, cum ati putea atunci sa-i faceti pe robii Sai asi

Allafi?

120) Si-i fac Lui asociati, cand H a fost generos cu ei?

121) Cum ar fi ploaia sau vegetatia.

122) Un alt exemplu care confirma concluzia ceiui anterior.

123) Din ceea ce poate sa faca un om inzestrat cu grai.

124) Allafi stie toate lucrurile pe care nu le stiu robii Sai.

125) Clipa tnvierii.

126) Foarte rapida.

127) Fara ca voi sa stiti ceva.

128) Adica mintile, caci inima era sediul ratiunii la vectiii arabi.
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79. Oare nu vad ei pasarile supuse din vazduhul cerului, pe care

nimeni nu le tine decat numai Allah? Intru aceasta sunt cu adevarat

semne pentru un neam [de oameni] care cred.

80. Si Allah v-a facut casele voastre spre locuinta<^29) gj ^.^ fg^ut voua
din pieile vitelor case, care sa va fie usoare in timpul plecarii si in

timpul asezarii voastre, iar din lana, din blana si din parul lor*^^^', [v-a

facut] vesminte<^2i) gj lucruri*^^^' pentru un timp.

81. Si Allah v-a facut voua umbra din ceea ce a creat si v-a dat voua
adaposturi in munti si v-a facut voua straie care sa va fereasca de

arsita*^^^' si camasi [din zale] care sa va apere de asprimea voastra.

Astfel El desavarseste binefacerea Sa asupra voastra, poate ca voi

veti fi supusi vointei Sale[ in Islam] '^^'^'l

82. Iar de se vor intoarce ei'^^^', tu'^^^' nu esti dator decat cu propova-

duirea limpede.

83. Ei recunosc binefacerea lui Allah si apoi o tagaduiesc, iar cei mai
multi dintre ei sunt nerecunoscatori.

84. In Ziua in care vom ridica din fiecare comunitate un martor'^^^',

nu li se va Tngadui atunci celor care nu au crezut [sa se dezvi-

novateasca], nici nu vor fi ei miluiti.

85. Si cand cei care au fost nelegiuiti vor vedea osanda'^'^^', iar ea nu
le va fi usurata si nici nu li se va mai da lor vreun ragaz.

86. Si cand cei care 1-au facut asociati [lui Allah] ii vor vedea pe
semenii lor, vor zice: „0, Doamne! Acestia sunt idolii nostri la care

ne-am rugat in locul Tau!" Insa ei [idolii] le vor intoarce vorba, [zicand]:

„Voi sunteti, neindoielnic, niste mincinosi!"

c:jw^)
129) Pentru a va adaposti si a locui in ele.

130) Al vitelor.

131) Obiecte de imbracat si de asternut.

132) Marfuri pentru a face cu ele negot.

133) Dar si de frig, se subintelege.

134) Si veti crede numai in El.

135) Dupa ce le-ai aratat toate aceste dovezi.

136) Muhammed.
137) Acesta fiind profetui care i-a fost trimis si care depune marturie despre

credinta sau necredinta ei in mesajul pe care i 1-a transmis.

138) In Gheena.
'
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87. In Ziua aceea li vor arata ei supunere deplina lui Allah si ii va

parasi pe ei ceea ce au nascocit*-^^^'.

88. lar acelora care nu au crezut si au impiedicat de la calea lui

Allah'^'^°', le vom adauga Noi chin peste chin, pentru stricaciunea ce au

facut-o [pe pamant](i'ii)!

89. Si [vesteste oamenilor] Ziua in care vom ridica din fiecare

comunitate un martor impotriva lor chiar dintre ei*^'^^'! Noi te vom
aduce pe tine*^'^^' martor impotriva acestora*^'^'^'. Si Noi ti-am trimis tie

Cartea*^''^' ca talcuire pentru toate lucrurile'^'^^', calauza, indurare si

buna vestire pentru musulmani.

90. Allah porunceste*^'*''' dreptatea, plinirea faptei bune'^'^^' si darnicia

fata de rude si El opreste de la desfrau, fapta urata si nelegiuire. El

va indeamna pentru ca voi sa va aduceti aminte*-^'^^'.

91. Tineti-va legamantul fata de AUah^^O', dupa ce 1-ati facut si nu
calcati juramintele dupa ce le-ati intarit si dupa ce L-ati luat pe Allah

drept chezas pentru voi, caci Allah stie ceea ce faceti*^^^',

92. Nu fiti ca [femeia] aceea care destrama torsura ei bine rasucita in

firicele si nu faceti din juramintele voastre un mijloc de a va insela

Tntre voi, pentru ca o comunitate sa devina mai puternica decat o alta

comunitate! Allah nu face decat sa va incerce prin aceasta, iar in Ziua

Invierii va va arata voua deslusit [Adevarul] asupra acelor lucruri

pentru care voi v-ati certat.

c:jw^)
139) Increderea lor in semenii care ar putea mijloci pentru ei.

140) Care nu s-au limitat la necredinta lor, ci i-au impiedicat si pe altii de \i

credinta, impiedicandu-i de la calea lui Allah.

141) Allah va spori pedeapsa lor, asa cum si ei si-au sporit necredinta prin im

piedicarea altora de la credinta.

142) Profetul ei.

143) O, Muhammed!
144) Necredinciosii din comunitatea ta.

145) Coranul.

146) Dovada pentru toate cele de care are omul nevoie.

147) In ceea ce a revelat prin Coran.

148) Rasplatind binele cu bine si mai mare si iertand raul.

149) De sfaturile si poruncile lui Allah.

150) Legamantul facut profetului Muhammed o data cu primirea Islamului si ii

general toate legamintele facute de oameni.

151) Si El va va judeca pentru faptele savarsite.
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93. Daca Allah ar fi voit, v-ar fi facut pe voi o singura comunitate*^^^',

insa El lasa in ratacire pe cine voieste El si calauzeste pe cine voieste

El. lar voi veti da socoteala neindoielnic pentru ceea ce ati facut'^^^'.

94. Si nu luati juramintele voastre drept mijloc pentru a va insela unii

pe altii, astfel meat sa alunece piciorul [vostru], dupa ce a fost bine

intarit*^^'^' si sa gustati voi raul'^^^', pentru ca ati impiedicat de la calea

lui Allah, si sa aveti parte de osanda cumplita*^^*^'!

95. Si nu vindeti legamantul cu Allah pentru un pret de nimic'^^^', caci

numai la Allah se afla ceea ce e mai bun pentru voi, daca pricepeti!

96. Ceea ce aveti voi se termina, pe cand ceea ce se afla la Allah va

ramane mereu*^^^'. lar Noi Ti vom rasplati pe cei care sunt statornici

dupa [faptele] cele mai bune pe care le-au savarsit.

97. Pe eel ce face o fapta buna - barbat ori femeie - si este credin-
(-jQg(i59)

ji yQj^ darui Noi cu o viata buna'^^°'. Si Noi Ti vom rasplati pe

ei dupa [faptele] cele mai bune pe care le-au savarsit*^*^^'.

98. Atunci cand citesti Coranul, cauta tu ocrotire la Allah impotriva lui

Seitan eel alungat si afurisit*^^^'!

99. El*^^^' nu are nici o putere asupra acelora care cred si care in

Domnul lor se incred.

152) V-ar fi calauzit pe toti pe calea Islamului.

153) In aceasta viata.

154) Sa alunece picioarele voastre de la Adevar, dupa ce ati crezut cu tarie

in el (metafora pentru slabirea credintei dupa ce a fost puternica).

155) In aceasta viata.

156) In Lumea de Apoi.

157) Aluzie la promisiunile pe care quraysitii le faceau celor dispusi sa renunte

la Islam.

158) Rasplata Lui din Paradis este vesnica.

159) Statornic in credinta lui pana la moarte.

160) Va avea parte de o viata buna in aceasta lume.

161) InZiuade Apoi.

162) Caci Seitan eel afurisit si alungat incearca sa-I ispiteasca pe dreptcredin-

cios si sa-I tulbure, indeosebi cand citeste Coranul si in timpul Rugaciunii.

163) Seitan.
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100. El ii carmuieste doar pe aceia care il iau drept ocrotitor si pe

aceia care il fac pe el asociat*^^'^'.

101. Cand Noi inlocuim un semn cu un alt semn - si Allah stie mai

bine ceea ce pogoara! -, ei zic: „Tu esti numai un nascocitor!*^^^'" Insa

cei mai multi dintre ei nu pricep*^^^'.

102. Spune(i*^7). j^.^ pogorat'i^^) Duhul Sfantde la Domnul tau intru

adevar ca sa-i Tntareasca pe cei care cred si sa fie calauza si buna
vestire pentru musulmani!".

103. Noi stim ca ei zic: „I1 invata pe El [Coranul] un om!'^^^'" Dar
limba aceluia spre care ei arata este straina [nearaba], in vreme ce

aceasta este o limba araba limpede*^'^"'.

104. Pe aceia care nu cred in versetele lui Allah, Allah nu-i va calauzi

si vor avea ei parte de osanda dureroasa'^^^'!

105. Ci plasmuiesc minciuna numai aceia care nu cred in versetele lui

Allah si aceia sunt mincinosi*^^^'.

106. Aceia care nu cred in Allah, dupa ce au crezut - afara de aceia

care este silit [sa nu creada], dar inima lui este netulburata intru

credinta - asupra acelora care si-au deschis inima necredintei'^^-^' va

veni manie de la Allah si ei vor avea parte de chin cumplit!

107. Aceasta*^''^' pentru ca ei au iubit viata lumeasca mai mult decat

Viata de Apoi'^''^', iar Allah nu calauzeste neamul de necredinciosi.

164) Ei sunt politeisti din cauza ispitirii si amagirii lor.

165) Nascocesti minciuni impotriva lui Allah.

166) Din pricina ignorantei lor.

167) O, Muhammed!
168) Pe Coran.

169) Aluzie la un tanar crestin care confectiona sabii la Mekka si care stia

ceva despre Tora si despre Evanghelie.

170) Cum ar putea eel care nu vorbeste arabeste sa invete acest Coran atat

de limpede?

171) Amenintare adresata acelora care nu vor sa creada in Coran.

172) Pentru ca dreptcredinciosii stau departe de

173) Preferand aceasta viata trecatoare Vietii Vesnice.

174) Cauza maniei lui Allah si pedepsirii lor cumplite.

175) Au preferat aceasta viata Vietii de Apoi.
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108. Acestia sunt cei carora Allah le-a pecetluit inimile, auzul si

vazul'-^'^' si acestia sunt cei nepasatori'-^'^'.

109. Fara indoiala ca in Lumea de Apoi ei vor fi pierduti*^''^'.

110. Insa Domnul tau, cu aceia care au pribegit dupa ce au fost

ispititi si apoi au luptat si au indurat, cu aceia Domnul tau va fi dupa
aceasta lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

111. [Aminteste-le de] Ziua cand fiecare suflet va veni si se va apara
pe sine<^^^) si fiecare suflet va fi pe deplin rasplatit pentru ceea ce a

savarsit*^^^', fara ca ei sa fie nedreptatiti!

112. Allah da spre pilda o cetate'^^^': ea a fost in siguranta si in

liniste, venind spre ea cele de trebuinta pentru vietuire din toate

partile cu prisosinta; apoi ea s-a aratat nemultumitoare fata de
binefacerile lui AUah'^^^' si Allah a facut-o sa guste vesmantul foametei

si spaimei, [ca pedeapsa] pentru ceea ce au savarsit [locuitorii ei].

113. Si a venit la ei un trimis din mijlocul lor'^^'^', insa ei 1-au socotit

mincinos*^^'^' si i-a lovit pe ei osanda'^^^' pentru ca ei au fost

nelegiuiti*^^'^).

114. Mancati din ceea ce v-a harazit Allah'^^'^^, ingaduit si bun, si fiti

multumitori pentru binefacerea lui Allah, daca II adorati pe El<^^^'!

O^^O
176) Si ei nu se mai pot folosi de ele pentru a intelege Adevarul, asa cum

face dreptcredinciosul.

177) Fata de Adevar si de calea lui.

178) Pentru ca Infernul le va fi salas.

179) Se va stradui sa se izbaveasca doar pe sine, fara sa-i pese de celelalte.

180) Bine sau rau.

181) Unii comentatori asimileaza aceasta cetate cu Mekka (vezi Ibn Kathir).

182) Locuitorii acestei cetati au tagaduit binefacerile lui Allah, cea mai mare
dintre acestea fiind trimiterea profetului Muhammed la ea.

183) Profetui Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!

184) Respingand propovaduirea lui.

185) Foametea. spaima si moartea care i-au invaluit ca niste vesminte.

186) Fata de ei insisi. pentru ca nu au crezut.

187) Din alimentele vegetale si animate.

188) Daca vreti sa-L adorati pe El, socotiti-le pe ele ingaduite.
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115. Ci El v-a oprit voua doar mortaciunea'^^^', sangele, carnea de
pore si ceea ce a fost menit altcuiva decat lui Allah. Insa cu acela

care a fost constrans'^^°' - fara sa se lacomeasca sau sa pofteasca'^^^' -

Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

116. Si nu spuneti, luandu-va dupa limbile voastre care rostesc

minciuni: „Acesta este ingaduit si acesta este oprit'i52)"^ pentru a

nascoci minciuna impotriva lui Allah! Aceia care nascocesc minciuni

Tmpotriva lui Allah nu vor izbandi.

117. De putina bucurie [vor avea ei parte]'^^^)^ j^j- gpQj ^le chin

dureros vor avea ei parte*^^'^'.

118. Acelora care s-au iudaizat'^^^' le-am oprit Noi ceea ce ti-am

spus Tnainte*-^^^'. Noi nu i-am nedreptatit, ci ei insisi au fost nedrepti cu
ei(i57).

.

,

,

119. Apoi cu aceia care au savarsit rau intru nestiinta, iar dupa aceea

s-au cait si s-au indreptat, Domnul tau este dupa aceasta'^^^' lertator,

Indurator [Ghafur, Rahim].

120. Avraam a fost un calauzitor supus lui Allah, dreptcredincios*^^^',

si nu a fost dintre politeisti;

O^l^O
189) Animalul care moare de moarte naturala sau care nu este sacrificat in

confonnitate cu ritualul islamic.

190) Cel care este fortat de imprejurari sa consume din ceea ce a fost interzis

pentru a supravietui.

191) Fara sa gaseasca placere in ceea ce este interzis si sa ia totul numai
pentru el, in defavoarea altuia care este in aceeasi situatie cu el si fara sa consume
mai mult decat li este necesar pentru a vietui.

192) Fara sa se bazeze pe o revelatie de la Allah.

193) In aceasta viata.

194) In Viata de Apoi.

195) Evreii.

196) Vezi 6:146.

197) Versetul pune in evidenta deosebirea dintre comunitatea islamica si alte

comunitati in legatura cu ceea ce este prohibit, ca fiind daunator.

198) Dupa cainta lor.

199) Care a stat departe de orice credinta neadevarata si s-a dedicat numai
credintei adevarate.
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121. El a fost multumitor fata de binefacerile Lui si El 1-a ales*^*-"^' si

1-a calauzit pe drum drept*^°^'.

122. Si i-am daruit Noi buna parte in aceasta lume'^^^', iar in Lumea
de Apoi va fi el printre cei drepti*^^^'.

123. Apoi ti-am revelat Noi: „Urmeaza religia lui Avraam'^^'^' eel

dreptcredincios, care nu a fost dintre politeisti!".

124. lara Sabatul a fost oranduit pentru cei care nu s-au inteles

asupra lui'^o^)
^ jaj- Domnul tau va judeca intre ei in Ziua Invierii in

privinta celor asupra carora au fost cu neintelegere.

125. Cheama la calea Domnului tau cu intelepciune*^'-'^' si buna
indemnare si discuta cu ei cum e mai frumos! Domnul tau este mai
bine stiutor al acelora care s-au abatut de la calea Sa si El este mai
bine stiutor al celor care sunt bine calauziti.

126. Daca pedepsiti, atunci pedepsiti cu ceea ce voi ati fost

pedepsiti, iar daca rabdati, e chiar mai bine pentru cei rabdatori*^^''''.

127. Si rabda, caci rabdarea ta nu vine decat [cu ajutorul] lui Allah!

Si nu fi mahnit pentru ei'^°^' si nu fi ingrijorat de ceea ce uneltesc ei!

128. Allah este, cu adevarat, cu aceia care sunt cu frica [de El] si cu

aceia care sunt facatori de bine<2°^'!

200) Ca profet.

201) Calea credintei in Allah Cei Unic.

202) Constand in iubirea lui de catre neamuriie tuturor religiilor si in

numerosii profeti dintre descendentii sai.

203) Care vor avea parte de treptele cele mai inalte ale Paradisului.

204) Monoteismul.

205) Ziua de sambata a fost prescrisa iudeilor ca zi sfanta, in care nu trebuie

sa lucreze nici ei. nici vitele lor. Dar Sabatul nu a facut parte din religia lui

Avraam, ci a fost oranduit dupa el, cand iudeii au avut neintelegeri intre ei.

206) Cu dovada limpede pentru Adevar, care sa elimine orice dubiu. sau cu

Coranul.

207) Urmati calea echitatii. Talionul este, asadar, autorizat, insa iertarea este

recomandata.

208) Pentru necredinciosii care nu urmeaza calea lui Allah.

209) Allah iti este suficient ca sprijinitor caci El este alaturi de cei care au frica

de El si de cei care fac bine.
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|l?| SURAT AL-'ISRA'(i'

(Mekkana [50]; 111 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Marire Celui care 1-a dus pe robul Sau*^' in timpul unei nopti de la

Moscheea Al-Haram*^' la Moscheea Al-Aqsa''^', a carei imprejmuire am
binecuvantat-o, ca sa-1 aratam din semnele Noastre. El este cu

adevarat Cel care Aude Totul [si] Cel care Vede Totul [As-Sami', Al-

Basir]\

2. Si Noi i-am dat lui Moise Cartea'^', pe care am facut-o drept

calauza pentru fiii lui Israel, [zicand]: „Nu luati un alt ocrotitor afara

de Mine!"

3. [O, voi] urmasi ai acelora pe care Noi i-am luat impreuna cu Noe
[in area]! El a fost cu adevarat un rob multumitor.

4. Noi am vestit fiilor lui Israel in Carte'^': „Voi veti aduce stricaciune

pe pamant de doua ori si va veti ridica cu mare nelegiuire!*^'"

5. Si cand va veni timpul primei dintre cele doua, Noi vom trimite

Tmpotriva voastra robi de-ai Nostri dintre cei inzestrati cu mare putere

si ei vor cerceta launtrul caminelor si acesta este un soroc ce se va

Tmplini.

1) In traducere "Sura calatoriei de peste noapte", dupa versetul 1. Aceasta

sura se mai numeste si "Sura fiilor lui Israel" sau "Sura maririi" {subhan).

2) Pe Muhammed.
3) Moscheea cea oprita sau cea sacra - mare moschee din Mekka. numita "opri-

ta" pentru ca in curtea ei sunt interzise lupta, vanatul, taierea pomilor si a ierbii.

4) Moscheea cea mai indepartata - moscheea din lerusalim, numita astfel

pentru ca in vremea profetului Muhammed era cunoscuta ca cel mai indepartat loc

sacru, lerusalimul fiind pentru musulmani prima qibia (punctui spre care se

indreptau in timpul rugaciunilor), la inceput, a doua moschee (ca vechime. dupa
cea de la Mekka) si al treilea sanctuar.

6) In Tora.

7) Unii exegeti identifies cele doua momente la care se face aluzie in acest

verset cu distrugerea Templului de catre babilonienii condusi de Nabucodonosor

(586 i.e.n.), cand evreii au fost dusi in robie, si cu distrugerea lerusalimului de

catre Titus (70 e.n.).
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6. Apoi va vom da Noi voua putere asupra lor'^' si va vom inzestra pe
voi cu mai multe averi si mai multi copii si va vom face o ceata cu

putere mai mare in lupta,

7. [Zicand]: „De veti face bine, pentru sufletele voastre veti face bine,

iar de veti face rau, [tot] pentru ele va fi". Si cand va veni cea de-a

doua, [ei va vor]'^' intrista chipurile<^°' si vor intra in Moschee'^^' asa

cum au intrat prima oara pentru ca sa distruga cu desavarsire tot ceea

ce au cucerit.

8. Poate ca Domnul vostru va fi indurator cu voi'^^) Ogj- ^e o veti face

iarasi, o vom face si Noi. Si Noi am oranduit Gheena drept temnita

pentm necredinciosiJ^^'

9. Acest Coran calauzeste catre ceea ce este mai drept*^'^' si

binevesteste dreptcredinciosilor care plinesc fapte bune ca ei vor

avea parte de mare rasplata,'^^'

10. Iar celor care nu cred in Ziua de Apoi'^"^' le-am pregatit Noi chin

dureros.*^'^'

11. Si omul cheama raul tot asa cum cheama si binele, fiindca omul
este tare grabit.

12. Noi am facut din noapte si din zi doua semne*^^' si am sters apoi

semnul noptii'^^' si am lasat sa se vada semnul zilei, ca sa cautati harul

Domnului vostru*^^' si sa stiti numarul anilor si socotirea'^^'. Si Noi am
talcuit toate lucrurile cu toata limpezimea*^^'.

8) Dupa cainta voastra.

9) Dusmanii vostri.

10) Umilindu-va si infrangandu-va.

11) Moscheea Al-Aqsa.

12) Daca veti fi sinceri si veti savarsi fapte bune.

13) In ziua Judecatii de Apoi.

14) Catre drumul eel mai drept.

15) |n aceasta lume si in Viata de Apoi.

16) In Inviere si in rasplatirea faptelor.

17) In Lumea de Apoi si aceasta este pedeapsa Infernului.

18) Care dovedesc ca au un creator intelept.

19) Am sters lumina ei cu intunericul, pentru ca sa va odihniti in timpul ei.

20) Sa va castigati mijloacele de trai prin munca si deplasandu-va in timpul zilei.

21) Socotirea lunilor si zilelor.

22) In Coran.
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13. Si fiecarui om i-am legat de gat faptele sale'^^'. lar in Ziua Invierii

vom scoate pentru el o carte pe care el o va gasi deschisa.'^'^'

14. [Si i se va zice lui]: „Citeste cartea ta! Astazi tu esti de ajuns ca sa

fii pentru tine socotitor!"*^^'

15. Cel care urmeaza calea cea dreapta o urmeaza numai pentru sine

Tnsusi*^^', iar eel care rataceste, rataceste tot pentru sine insusi. Si nu va

purta [un suflet] incarcat povara altuia si Noi nu am chinuit [niciodata

un neam] inainte de a-i trimite un profet.*^^'

16. Si daca voim Noi sa nimicim o cetate, le vom porunci celor

Tmbuibati din ea [sa se supuna randuielilor Noastre], insa ei,

[dimpotriva], se vor deda desfraului. Atunci pedeapsa hotarata

impotriva ei se va adeveri*^^' si Noi o vom nimici cu totul.

17. Dar cate neamuri am nimicit Noi dupa Noe! lar Domnul tau este

Tndeajuns Stiutor [si] este Cel care Vede [Khabir, Basir] pacatele

robilor Sai.(29)

18. Daca cineva doreste [viata] cea pieritoare, Noi dam degraba in

ea ceea ce voim si cui voim Noi. Apoi, Noi li hotaram lui ladul, in

care el va arde rusinat si lepadat.

19. lar aceia care voiesc Lumea de Apoi si se trudesc cu ravna pentru

ea si sunt credinciosi, ravna acelora va fi rasplatita.'^^'

20. Si le vom darui Noi tuturora - atat acestora cat si acelora - din

darurile Domnului tau, iar darurile Domnului tau nu sunt oprite

[pentru nimenij.

23) In textul original "pasarea sa". In Antichitate cautau sa citeasca misterele

destinului omenesc in zborul pasarilor. Dar destinul nostru nu depinde de pasari, de

prevestiri sau de stele, ci de faptele noastre, bune sau rele, care atarna in jurul

gaturilor noastre. Omul este facatorul propriului destin pentru faptele sale care nu

se despart niciodata de el, insotindu-l ca un colier in jurul gatului.

24) In care se afia insemnate faptele sale bune si faptele sale rele.

25) Tu esti martor pentru ceea ce ai facut si faptele tale te vor judeca.

26) Caci lui li vor reveni foloasele bunei sale calauziri.

27) Care sa-I calauzeasca spre Adevar si sa-I impiedice de la ratacire.

28) Din pricina nesupunerii si nelegiuirii lor.

29) Nu-i este nimic necunoscut din ceea ce savarsesc ei.

30) Cu buna rasplata.
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21. Priveste cum i-am ales Noi pe unii inaintea altora*'^^', insa in

Lumea de Apoi sunt trepte si mai inalte si foloase mai alese.

22. "Nu pune langa Allah un alt zeu, ca sa nu sezi*'^^' rusinat si

alungat!

23. Si Domnul tau a oranduit sa nu-L adorati decat pe El si sa va

purtati frumos cu parintii vostri, iar daca batranetile ii ajung pe unul

dintre ei sau pe amandoi langa tine, nu le ziceti lor „Of!"*^^' si nu-i

certa pe ei'^'^', ci spune-le lor vorbe cuviincioase.

24. Si din indurare coboara pentru ei aripa smereniei si Tndurarii'^^' si

spune: „Doamne, fii indurator cu ei, caci ei m-au crescut [cand am
fost] mic!''

25. Domnul vostru stie mai bine ce se afla in sufletele voastre, iar

daca sunteti voi drepti. El este lertator cu aceia care se caiesc.

26. "Si da-i celui care ti-e ruda ceea ce i se cuvine, ca si

sarmanului*'^^' si calatorului de pe drum [aflat la nevoie], insa nu risipi

peste masura <3^',

27. Caci risipitorii sunt fratii seitanilor'^^', iar Seitan este nerecunos-

cator Domnului sau!"

28. Si daca te intorci de la ei'-^^', cautand indurare la Domnul tau, in

care tu nadajduiesti, spune-le lor o vorba prietenoasa!''^^'

o^g^o

31) In ceea ce priveste mijloacele de subzistenta in aceasta lume.

32) Sa nu ramai neputincios.

33) In semn de nemultumire pentru ca te stanjenesc.

34) Pentru ceea ce nu-ti place.

35) Fii intr-atat de bun si de indurator fata de ei meat ei sa te socoteasca a fi

ny.

36) Cel sarac, indiferent daca ti-e ruda sau nu.

37) Pentru lucruri interzise sau reprobabile ori pentru cineva care nu merita.

38) Sunt asemenea seitanilor, nerecunoscand binefacerea lui Allah si cheltuind

'erea pentru ceea ce nu trebuie.

39) De la rude, sarmani si calatori.

40) Cand astepti un castig de la Allah, din care le vei da si lor.
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29. Si nu tine mana inlantuita in jurul gatului tau*'^^', dar nici nu o

intinde de tot''^^', ca sa ramai ocarat si intristat''^^'!

30. Intr-adevar, Domnul tau da cele de trebuinta cu prisosinta cui

voieste El sau le da cu masura''^'*'. El este Bine Stiutor al robilor Sai,

Atoatevazator [Khabir, Basir].

31. Si nu va omorati copiii vostri de frica saraciei''^^'! Noi le vom
asigura cele de trebuinta ca si voua. Omorarea lor este un pacat

mare!

32. Si nu va apropiati''^'^' de preacurvie''^'', caci ea este o josnicie! Si

rau drum este ea!

33. Si nu luati sufletul pe care Allah 1-a socotit oprit, decat pe
drept*'^^'! Daca cineva a fost omorat pe nedrept, atunci dam Noi
putere celui mai Tnrudit cu el*'^^', insa acesta sa nu se intreaca in

omor'5°', caci el este ajutat [de lege]!

34. Si nu va apropiati de averea orfanului, decat pentru ceva si mai
bun [pentru ea]<^^', pana ce el ajunge la varsta barbatiei*^^'! Si tineti

legamantul, caci cu privire la legamant veti fi intrebati!

O^g^O

41) Nu te abtine de la milostenie si daruri pentru aceia carora li se cuvine!

Mana inlantuita in jurul gatului este o metafora pentru zgarcenie.

42) Nici nu fac risipa in mod exagerat.

43) Blamat de saraci si de rude.

44) Dupa vointa si intelepciunea Sa.

45) Aluzie la obiceiul pagan al ingroparii fiicelor nou-nascute (vezi 6:151).

46) Nu faceti lucruri care sa conduca la preacurvie. cum sunt sarutul.

mangaierea, privitul la femeile goale etc.

47) Prin preacurvie se traduce cuvantui arab zina. care inseamna o relatie

sexuala intre barbat si femeie in afara casatoriei.

48) Sufletul omului nu poate fi luat decat in conformitate cu prescriptiile legii

islamice. in situatii cum ar fi razbunarea unui suflet sau uciderea asasinului.

49) Cel mai apropiat mostenitor are dreptul de a reclama judecatorului apli-

carea legii talionului.

50) El nu poate cere aplicarea legii talionului decat fata de ucigas.

51) Adica pentru a o pastra si a o spori.

52) La varsta majoratului.
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35. Dati masura plina, cand masurati si cantariti cu o balanta

dreapta*^^'! Acest lucru este mai bun [pentru voi] si urmarea va fi si ea

mai buna(5'i'!

36. Si nu urma [lucrul despre] care nu ai cunostinta'^^'! Auzul si vazul

si inima, pentru toate acestea vei fi intrebat*^*^'!

37. Si nu purcede pe pamant cu semetie, caci tu nu vei despica

pamantul*^^' si nici nu vei atinge Tnaltimea muntilor*^^'!

38. Toate acestea sunt rele si sunt urate de Domnul tau.

39. Aceasta este din Intelepciunea pe care Domnul tau ti-a

revelat-o*^^'. Si nu aseza alaturi de Allah un alt dumnezeu, caci vei fi

aruncat in Gheena, certat si alungat!

40. Oare v-a ales Domnul vostru pentru voi numai baieti si a luat

[pentru Sine] fiice dintre ingeri<'^°)? Voi rostiti un cuvant greu**^^'!

41. Noi am talcuit [pildele] in acest Coran, pentru ca ei sa chib-

zuiasca, insa aceasta nu face decat sa le sporeasca lor indepartarea'^^'.

42. Spune: „Daca ar fi alaturi de El si alti zei - asa dupa cum pretind
- ar fi cautat ei o cale catre Stapanul Tronului"!

43. Marire Lui! El este mai presus decat ceea ce pretind ei cu

prisosinta.

44. II preamaresc cele sapte ceruri si pamantul si cei care se afla in

ele si nu este nimic care sa nu-L preamareasca si sa nuT aduca laude,

insa voi nu pricepeti preamarirea lor. Dar El este Bland, lertator

[Halim, Ghafur].

O^^O
53) Nu-i inselati pe oameni la masurare si

54) Caci savarsiti o nedreptate pentru cai

de Apoi.

55) Prin auz, vaz sau ratiune. Nu urma lucrurile de a caror precizie si justete

nu esti sigur!

56) Vei raspunde pentru ceea ce ii se atribuie lor in Ziua Invierii.

57) Cu mersul tau semet si apasat.

58) Oricat ai intinde statura ta.

59) Cele care ti-au fost oprite in versetele anterioare.

60) Intrebarea este adresata idolatrilor care li socoteau pe ingeri fiice ale lui

Allah.

61) Atribuindu-l lui Allah fii, caci Allah nu a avut nici tata si nici fii.

62) De adevar.
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45. Cand tu citesti Coranul*^'^', Noi punem un val nevazut intre tine si

aceia care nu cred in Viata de Apoi*^'^',

46. Si Noi punem peste inimile lor acoperaminte, astfel meat ei sa

nu-1 inteleaga, iar in urechile lor o greutate'^^'. lar cand tu II pomenesti
in Coran numai pe Domnul tau, ei intorc spatele, fugind'^*^'.

47. Noi stim prea bine cum asculta ei*'^^', atunci cand te asculta pe
tine si susotesc [intre ei] si zic cei nelegiuiti: "Voi nu urmati decat un
barbat vrajit!"

48. Uita-te cu cine te-au asemuit pe tine'^^'! Insa ei sunt rataciti si nu
pot gasi o cale [spre Adevar]!

49. Si zic ei: „Oare dupa ce vom deveni noi oase si resturi, vom mai
putea fi inviati din nou?"

50. Spune**^^': „De ati fi voi pietre si fier

51. Sau o creatura care pare prea mare in piepturile voastre!" lar ei

vor zice: "Cine ne va face pe noi sa fim din nou?" Spune: "Acela care

v-a creat pe voi prima oara!" Vor clatina capetele spre tine si vor zice:

"Cand va fi asta*^'^'?" Spune: "S-ar putea sa fie in curand!"

52. Intr-o Zi, va va chema El si voi li veti raspunde, preamarindu-L, si

veti crede ca voi nu ati ramas decat putin [timp].

53. Si zi-le*^^' robilor Mei sa spuna ceea ce este mai frumos; caci

Seitan starneste vrajba intre ei, iar Seitan este un dusman invederat

al omului!

O^^O
63) Acestor idolatri.

64) Nu cred in Inviere si in rasplata si pedepsirea faptelor.

65) Surzenie care-i impiedica sa-1 auda.

66) Ca sa nu auda ca Allah este Cel Unic.

67) Ei te asculta pe tine pentru a lua vorbele tale in deradere.

68) Adica te-au asemuit pe tine cu poetul, cu vrajitorul sau cu eel cuprins de

djinni (adica "majnun". care inseamna si "nebun").

69) Spune, Muhammed!
70) Invierea.

71) O, Muhammed!
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54. Domnul vostru va cunoaste mai bine pe voi'^^'. Daca El voieste, va

fi milostiv cu voi'^^', iar daca El voieste, va va osandi pe voi'^'^'. Si Noi
nu te-am trimis ca sa fii raspunzator pentru ei''^'!

55. Si Domnul tau li cunoaste mai bine pe fiecare din ceruri si pe cei

de pre pamant*'''^', si Noi i-am ales pe unii dintre profeti inaintea altora

si i-am dat Noi lui David psalmii*^^'.

56. Spune*^^': „Chemati-i<'''^' pe aceia pe care voi i-ati pretins in locul

Lui"! Ei nu va pot mantui de rau, nici nu-1 pot departa!

57. Aceia pe care ii cheama ei'^*^' cauta si ei mijlocul [care sa-i conduca
pe ei] cat mai aproape de Domnul lor, nadajduiesc in indurarea Sa si

se tem de chinul Lui, caci chinul Domnului tau este cu adevarat de
temut.

58. Si nu este^cetate [nedreapta]'^^' pe care Noi sa nu o nimicim
inainte de Ziua Invierii sau pe care sa nu o chinuim cu chin aspru. Si

acest lucru este scris in Cartea [eterna].'^^'

59. Si nu Ne impiedica sa trimitem semnele*^-^' decat numai faptul ca

Tnaintasii le-au tinut de minciuna'^'^'. Si i-am dat [neamului] Thamud
camila, care a fost [un semn] vizibil, insa ei s-au purtat nedrept cu ea.

Si Noi nu trimitem semne decat ca amenintare*^^'.

O^^O
72) Se adreseaza idolatrilor din tribul Qurays.

73) Daca voi va veti cai, H va va ierta.

74) Daca nu-I veti raspunde si veti muri pagani, veti fi pedepsiti in Ziua d

75) Nu ca sa raspunzi de ceea ce fac ei, ci te-am trimis ca sa le transmi

mesajul si sa-i previi.

76) Lui nu-I este nimic necunoscut.

77) Allah i-a preferat pe unii dintre profeti altora: lui Moise i-a dat Tora si i-

vorbit. lui Isus i-a dat Evanghelia. lui David i-a dat Psalmii. iar lui Muhammed - p
care 1-a preferat tuturor celorlaiti profeti - i-a revelat Coranul.

78) O. Mufiammed. idolatrilor care adora pe altcineva in afara de Allafi.

79) Ca sa va ajute.

81) Al carei neam sa nu se ridice impotriva profetului sau.

82) Tabla pastrata.

83) Pe care le cer idolatrii din tribul Qurays.

84) Neamurile 'Ad, Thamud etc.

85) Pentru ca sa stie randuiala divina cei insolenti, sa-si aduca aminte de e
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60. Si Noi ti-am spus ca Domnul tau li cuprinde pe toti oamenii [cu

puterea si cunoasterea Sa]. Si nu am oranduit Noi vedenia*^^' ce ti-am

aratat-o decat ca o incercare pentru omenire'^^', ca si pomul eel

blestemat [pomenit] in Coran*^^'. Noi li umplem de spaima'^^', insa

aceasta nu face decat sa le sporeasca marea lor nelegiuire.

61. Si cand Noi le-am zis ingerilor "Prosternati-va inaintea lui

Adam"*^°', s-au prosternat ei, afara de Iblis, care a zis: "Sa ma
prosternez eu dinaintea aceluia pe care L-ai creat din lut?"

62. Si a mai zis el: ,,11 vezi pe acela pe care l-ai cinstit mai mult decat

pe mine?<^^' Daca Tu imi vei da ragaz pana in Ziua Invierii, li voi aduce

pe toti urmasii lui sub stapanirea mea*^^', afara de putini [dintre

ei]".(5^)

63. A zis*^'^': "Pleaca! Si cine te va urma pe tine dintre ei, Gheena va fi

rasplata voastra - bogata rasplata!

64. Tulbura-i cu glasul tau'^^' pe aceia care poti dintre ei si adu-i

Tmpotriva lor pe calaretii tai si pe pedestrasii tai! Fa-te partas cu ei la

bunurile lor*^*^' si la copiii lor'^''' si fa-le lor fagaduinte!"*^^' Insa nu faga-

duieste Seitan decat numai ca sa insele!

65. "Asupra robilor Mei tu nu vei avea putere!"'^^' Si Domnul tau

este de ajuns ca Ocrotitor!

86) Calatoria nocturna de la Mekka la lerusalim si inapoi.

87) Pentru a se deosebi eel bun de eel rau.

88) Pomul zaqqum, pom al Infernului, din ale carui roade foarte amare
mananca cei osanditi la pedeapsa ladului (Vezi si 37:62-55).

89) Cu acest verset si cu altele asemanatoare.

90) In semn de salut si de cinstire.

91) De ce l-ai cinstit mai mult pe el decat pe mine si mi-ai poruncit sa ma pros-

ternez dinaintea lui?

92) Ispitindu-i.

93) Cei evlaviosi si devotati cu adevarat.

94) Allah.

95) Cu chemarea ta la fapte rele.

96) Determinandu-i sa le cheltuiasca pentru lucruri oprite si sa le adune din

97) Ratacindu-i pe ei de la calea religiei.

98) Mincinoase.

99) Cei devotati.
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66. Domnul vostru este eel care va mana corabiile pe mare, pentru

ca voi sa cautati ceva din harul Lui'^^*-*'. El este Indurator cu voi

[Rahim].

67. Si cand raul va va ajunge pe mare, ratacesc departe aceia pe
care voi li chemati, afara de El. Dar dupa ce El va mantuieste'^°^',

aducandu-va pe uscat, voi va Tntoarceti [de la El], caci omul este

nerecunoscator!'^°2'

68. Sunteti voi siguri ca El nu va face sa se scufunde cu voi o bucata

de uscat sau ca El nu va trimite impotriva voastra vijelie cu pietris*^^^)

si ca voi nu veti mai gasi apoi nici un ocrotitor?

69. Sau sunteti voi siguri ca El nu va va intoarce [pe mare] alta data

si nu va trimite asupra voastra vant pustiitor si nu va va ineca, din

cauza nemultumirii voastre? Si atunci nu veti mai afla voi pe nimeni,

ca ajutor impotriva Noastra!

70. Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam*^^'^' si i-am purtat pe ei pe uscat si

pe mare<^°^' si le-am dat lor ca hrana felurite bunatati si i-am ales pe
ei inaintea multor altora din cei pe care i-am creat.

7 1 . In Ziua in care vom chema fiecare grup de oameni impreuna cu

carmuitorul lor, aceia carora li s-a dat cartea*^°^' in mana dreapta,

aceia vor citi cartea lor si nu vor fi nedreptatiti nici cat un firicel.

72. lar aceia care in aceasta [lume] este orb'^°^', va fi orb si in Lumea
de Apoi si va fi si mai ratacit de la drum.

73. Ei*^*-*^' au fost aproape sa te abata de la ceea ce Noi ti-am revelat,

pentru ca tu sa plasmuiesti impotriva Noastra altceva si atunci te-ar fi

primit ei ca prieten.

O^^O
100) Ca sa va dobanditi cele necesare existentei.

101) Va salveaza de la inec.

102) Fata de binefacerile lui Allah.

103) Vant aruncand cu pietre care va lovesc.

104) Inzestrandu-i cu darul vorbirii, cu ratiune. cu capacitatea de a distinge

lucrurile si de a stapani peste tot ceea ce se afla pe pamant.

105) Le-am creat posibilitatea sa se deplaseze pentru a-si agonisi mijloacele de

existenta.

106) Cartea, in care sunt scrise faptele lor bune, le va fi data in mana dreapta.

107) Nu poate fi calauzit catre adevar.

108) Idolatrii.
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74. Si daca Noi nu te-am fi tinut tare*^'-'^', erai aproape sa te apleci

catre ei putin.

75. Atunci Noi te-am fi facut sa gusti indoit [suferinta] vietii si indoit

[suferinta] mortii si apoi tu n-ai mai fi gasit ajutor impotriva Noastra.

76. Si au fost ei*^^°' aproape sa te sperie pe tine ca sa te alunge din

tara'^^^'. Dar atunci n-ar mai fi ramas ei in urma ta decat putin*^^^'.

77. [Aceasta a fost] datina cu aceia pe care i-am trimis inaintea ta

dintre trimisii Nostri si nu vei afla nici o schimbare in purtarea
Noastra(ii3).

78. Implineste Rugaciunea [As-Sa/at]*^^'^' de la inclinarea soarelui

pana la Tntunericul noptii si citirea din zori'^^^', caci citirea din zori are

martori*^-^^'.

79. lar in timpul noptii stai de veghe si implineste rugaciuni peste

cele cuvenite*^^'''; poate ca Domnul tau te va readuce la viata intr-o

pozitie demna de lauda!

80. Si spune: „Doamne, fa-ma sa intru printr-o intrare a Adevarului si

scoate-ma pe mine printr-o iesire a Adevarului si da-mi de la Tine

putere ajutatoare!"*-^-^^'

o^g^o

109) De partea Adevarului, pazindu-te pe tine.

110) Mekkanii care au refuzat la inceput noua credinta.

111) Din Mekka.

112) Putin timp.

113) Referire la faptul ca Allah a nimicit toate neamurile care si-au alungat

profetii.

114) In acest verset se face referire la toate cele cini

gatorii pentru toti musulmanii in fiecare zi. Dar Rugaciun

importanta si de aceea ea a fost numita in Coran "citire" sau "prosternare".

115) Rugaciunea din zori, urmata de citirea Coranului.

116) Ingerii noptii si ai zilei.

117) Porunca li este adresata profetului Muhammed, aceste rugaciuni nefiind

obligatorii pentru ceilalti dreptcredinciosi.

118) Pentru ca Islamul sa izbandeasca asupra necredintei.
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81. Spune*^-^^': „A venit Adevarul'^^'-'' si a pierit desertaciunea"!*-^^-^'

Desertaciunea este sortita sa piara!"'^^^'

82. Noi pogoram prin Coran ceea ce este tamaduire'^^S) gj indurare

pentru dreptcredinciosi si nu face decat sa sporeasca pierderea*^^'^'

celor nelegiuiti.

83. Cand Noi Ne revarsam binefacerea'^^^' asupra omului, el se in-

toarce'^^^' si se duce departe, iar atunci cand il ajunge un rau, el este

deznadajduit.

84. Spune: „Fiecare purcede dupa oranduiala lui, insa Domnul vostru

stie mai bine cine este mai bine calauzit pe drum!"

85. Te intreaba despre Duh. Spune: "Duhul este din porunca
Domnului meu!" Iar voua nu v-a fost data decat putina stiinta'^^^'.

86. Si de am voi Noi, am face sa dispara ceea ce ti-am revelat'^^^', iar

tu nu ai mai gasi nici un sprijinitor,

87. Afara de indurarea de la Domnul tau, caci harul Sau asupra ta

este mare'^^^'.

88. Spune: "De s-ar aduna<^'^°' oamenii si djinnii ca sa faca [ceva] ca

acest Coran, ei nu vor fi in stare sa faca [ceva] asemenea lui, chiar

daca isi vor fi unul altuia ajutor!"

o^g^o
119) Vestind apropierea victoriei si pentru a-i inspaimanta pe idolatri.

120) Promisiunea ca Islamul va iesi victorios.

121) Idolatria a pierit.

122) Intotdeauna si pretutindeni.

123) De ignoranta si ratacire.

124) Pieirea lor, din pricina necredintei.

125) Constand in mijloacele de existenta, sanatate si bogatie in aceasta viata.

125) Fara sa-L mai pomeneasca pe Allah si fara sa-I multumeasca si sa-L

127) Stiinta lucrurilor concrete.

128) Coranul este tamaduire si indurare pentru dreptcredinciosi.

129) Prin faptui ca te-a ales pentru revelatie si invatatura divina, apoi pentru

implinirea Mesajului si pastrarea Coranului. Iar faptui ca Allah nu ingaduie sa

dispara Coranul nu este altceva decat indurarea Domnului tau.

130) Daca s-ar pune de acord.
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89. Noi am talcuit*^^^' pentru oameni in acest Coran din fiecare

pilda*^'^^', insa cei mai multi oameni au respins [totul], afara de necre-

dinta.

90. Si zic ei: "Noi nu-ti vom crede tie pana ce nu vei face sa tasneasca

pentru noi un izvor din pamant,

91. Sau pana nu vei avea o gradina de curmali si vita de vie si nu vei

face sa tasneasca printre ei paraie imbelsugate,

92. Sau nu vei face sa cada peste noi cerul in bucati - asa cum ai

pretins - sau nu-i vei aduce pe Allah si pe ingeri in fata noastra,

93. Sau nu vei avea tu o casa din aur sau nu vei sui in cer! Si nu vom
crede in suirea ta in cer pana ce nu vei pogori asupra noastra o Carte

pe care noi sa o putem citi!"*^^^' Spune: „Marire Domnului meu! Sunt
eu mai mult decat un om trimis?"(i34)

94. Si nu-i impiedica pe oameni sa creada, cand le vine lor calauzirea,

decat ca ei zic: „Allah a trimis un om ca sol?"*^-^^'

95. Spune: "Daca ar fi pe pamant ingeri care sa umble in pace si

liniste'13^', atunci le-am pogori lor din cer un inger ca trimis".

96. Spune: „Allah este de ajuns ca martor intre mine si voi*^^^', caci El

este Bine Stiutor [si este] Cel care li Vede Bine pe robii Sai [Khabir,

Basir]r

97. Acela pe care-1 calauzeste AUah'^'^^' este [cu adevarat] eel bine

calauzit, iar acelora pe care El li duce in ratacire'^^^S) ^^^ |g ygj gggj

ocrotitori afara de El. Si Noi Ti vom aduna in Ziua Invierii tarati pe
fetele lor - orbi, muti, surzi<^'^°). Adapostul lor va fi Gheena si ori de
cate ori va da sa se stinga [focul], Noi il vom aprinde cu flacara.

131) Prin repetitie si clarificare.

132) Sens.

133) O carte din cer care sa confirme ca tu spui Adevarul.

134) Asemeni celorlalti trimisi.

135) Faptul ca Trimisul este un om ca si ei le provoaca indoiala.

136) Mergand pe jos asemenea oamenilor.

137) In legatura cu faptul ca v-am transmis Mesajul Sau. dar voi nu i-ati dat

138) Catre Adevar.

139) Ca urmare a alegerii proaste pe care a facut-o.

140) Asa cum au fost si in lumea aceasta.
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98. Aceasta'^'*^' va fi rasplata lor pentru ca nu au crezut in semnele
Noastre si au zis: "Oare dupa ce vom fi oase si resturi vom mai putea

fi inviati din nou?"

99. Oare nu vad ei*^'*^) ^a Allah care a creat cerurile si pamantul
poate sa creeze asemenea lor*^'^^'? El a oranduit pentru ei un termen
asupra caruia nu este indoiala, insa nelegiuitii resping [totul] afara de
necredinta.

100. Spune: "Daca voi ati avea vistieriile indurarii Domnului meu,
voi le-ati pastra de frica sa nu le cheltuiti, caci omul este zgarcit!"

101. 1-am dat Noi lui Moise noua semne limpezi*^'^'^'. Intreaba-i numai
pe fiii lui Israel, la care a venit [Moise] si Faraon i-a zis: "Eu te

socotesc pe tine, o, Moise, vrajit!"*^'^^'

102. lar el'i'i*^' a zis: "Tu'^'i') stii ca nu le-a trimis pe acestea'^'^S) decat

Stapanul cerurilor si al pamantului, ca semne limpezi si eu te cred, o,

Faraon, pierdut!"

103. Si a voit'^'^^' sa-i alunge de pe pamant, insa atunci 1-am inecat

impreuna cu toti cei care erau cu el.

104. Si dupa el*^^°', am spus Noi fiilor lui Israel: "Locuiti pe acest pa-

mant !"<^^^'. Dar cand va veni promisiunea [Vietii] de Apoi*^^^)^ yg yom
aduna Noi in cete amestecate!*^^^'

141) Pedeapsa mentionata.

142) Nu stiu ei?

143) In Ziua Invierii.

144) Pentru a dovedi justetea Mesajului cu care 1-a trimis Allah. Cele noua
minuni sunt: toiagul, mana, foametea, inundatia. lacustele. paduchii. broastele,

sangele, traversarea marii. Compara si cu Biblia (Exodul: 7-14)

145) Adica vrajitor.

146) Moise.

147) Faraon.

148) Cele noua minuni.

149) Faraon.

150) Dupa inecarea lui.

151) Pamantul Canaanuiui.

152) Se mai interpreteaza ca promisiunea de apoi este cea de-a doua pedep-

sire a neamului lui Israel, cand ei toti vor fi adunati din toata lumea intr-un loc.

153) Formate din voi si din dusmanii vostri, pe care va va judeca si va va

imparti in fericiti si nefericiti.
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105. Cu adevarat 1-am pogorat pe el'^^'^'si cu adevarat el a coborat,

iar pe tine nu te-am trimis decat ca vestitor si prevenitor.

106. [Noi 1-am facut] un Coran pe care 1-am impartit [in sure si

versete] pentru ca tu sa-1 citesti oamenilor in rastimpuri*^^^'. Si 1-am

pogorat Noi rand pe rand'^^*^'.

107. Spune: "De credeti voi in el ori nu credeti, aceia carora li s-a

dat stiinta inaintea lui - daca li se citeste lor - cad, prosternandu-se, cu

barbiile la pamant*^^^'.

108. Si zic ei: "Marire Domnului nostru, caci fagaduinta Domnului
nostru este implinita'^^^'!''

109. Si ei cad cu barbiile la pamant, plangand, si aceasta le sporeste

lor smerenia'-^^^'.

110. Spune: "Chemati-L Allah sau chemati-L Milostivul, oricum L-ati

chema, ale Lui sunt numele cele mai frumoase!*^'^'^' Si nu rosti cu glas

tare Rugaciunea ta, dar nici nu o rosti in soapta, ci cauta Tntre acestea

[doua] o cale!"(i6i)

O^l^O
154) Coranul.

155) Caci astfel este mai usor de inteles si de retinut.

156) In functie de situatii si de interese.

157) Prosternandu-se pentru a-L adora pe Allah. ludeii si crestinii evlaviosi,

care respecta Cartea Stapanului lor, au aflat din cartile lor povestirea despre

Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - si ei. cand aud

Coranul, stiu ca el este Adevarul de la Allah si se prosterneaza pana la pamant,

in semn de multumire ca i-a tinut pe ei in viata ca sa-l vada pe noul Profet, sa se

calauzeasca dupa caiea lui si sa vada implinindu-se fagaduinta pe care Dumnezeu
le-a facut-o in scripturile lor, in legatura cu trimiterea unui nou profet oamenilor,

158) In ceea ce priveste trimiterea lui Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze

si sa-l miluiasca! - si revelarea Coranului.

159) La acest verset se recomanda prosternarea.

160) Care exprima gloria, sacraiitatea si maretia Sa.

161) Ibn Abbas a spus: Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l mi-

luiasca! - se afla ascuns in Mekka, iar cand facea Rugaciunea impreuna cu compa-
nionii sai, el ridica glasul cand recita Coranul. Dar cand 1-au auzit politeistii, au

blestemat Coranul. precum si pe Cel care 1-a revelat si pe eel care 1-a adus. Atunci

Allah Preaputernicul si PreamarituI I-a zis Profetului Sau: "Si nu rosti cu glas tare

Rugaciunea ta, dar nici nu o rosti in soapta, ci cauta mtre acestea [doua] o
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111. Spune: "Lauda lui Allah, care nu Si-a luat niciodata un fiu*^^^',

care nu are partas la stapanire si nici nu are nevoie de ocrotitor

impotriva umilintei!" Si slaveste-L pe El, aducandu-1 preamarirea
cuvenita!

O^^O

162) Referire la Isus, socotit de catre crestini fiu al lui Allah, la Ezra, socotit

de iudei ca fiu al lui Allah si la ingeri, socotiti de arabii pagani ca fiice ale lui

Allah.
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dU SURAT AL-KAHF<i'

(Mekkana [69]; 110 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. Marire lui Allah care i-a pogorat Robului Sau'^' Cartea'^* si nu a

lasat in ea nici o strambatate,

2. [O Carte] dreapta*'^', ca sa previna despre o pedeapsa grea din

partea Lui*^' si sa binevesteasca dreptcredinciosilor*^' care plinesc

fapte bune ca ei vor avea rasplata frumoasa*''',

3. In care vor ramane vesnic,

4. Si pentru ca sa-i previna pe aceia care au zis: "Allah Si-a luat un
fiu!"'(8)

5. Nici ei si nici parintii lor nu au avut despre aceasta cunostinta*^'. Ce
cuvant greu iese din gurile lor!<^°) Ei nu spun alta decat minciuna!

6. Poate ca tu te vei tulbura de moarte, din pricina mahnirii, pentru

ca ei nu cred in acest Mesaj*^^'.

7. Noi am facut ceea ce se afla pe pamant'^^) podoaba pentru el,

pentru a-i incerca [pe oameni si a sti] care dintre ei savarsesc cele mai
bune fapte.

1) In traducere "Pestera", dupa cuvantul respectiv care apare in versetul 9, 10 etc.

2) Trimisului Sau Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!

3) Coranul.

4) In ceea ce priveste interesele robilor lui Allah si oranduielilor de care ei au

5) Pentru a-i avertiza pe cei care o incalca si nu cred in ea despre pedeapsa
ce-i asteapta.

6)' Celor care cred in El.

7) Adica Paradisul.

8) Acestia sunt idolatrii arabi care au pretins ca ingerii sunt fiicele lui Allah,

crestinii care au pretins ca Isus este fiul lui Dumnezeu si iudeii care au pretins ca

Ezra este fiul lui Dumnezeu.

9) Aceasta este o nascocire a parintilor lor si r

10) Si aceasta pentru ca Allah nu poate sa a

fie asernenea Lui.

11) In Coran.

12) Animalele, plantele si regnul mineral.
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8. Apoi Noi vom preschimba ceea ce se afla pe el intr-o tarana

stearpa*^^'.

9. Oare crezi tu ca oamenii din Pestera*^'*' si Ar-Raqim'^^' au fost

dintre semnele Noastre cele mai minunate?

10. Cand s-au adapostit in pestera, tinerii'^^' au grait astfel: "Doamne,
da-ne noua indurare de la Tine si oranduieste-ne noua lucrurile noastre

asa cum este drept!"'^''

11. Si am tras Noi peste urechile lor [un val], in Pestera, pentru

vreme de multi ani'^^'.

12. Apoi i-am trezit*^^' Noi, pentru ca sa stim care din cele doua cete

au socotit cat timp au ramas ei acolo*^°'.

13) Fara nici un fel de vegetatie, dupa ce a facut sa se bucure privirile

oamenilor.

14) In timpul domniei unui imparat roman care i-a persecutat pe crestini, cativa

tineri din Efes au parasit orasul si s-au ascuns intr-o pestera din apropiere, unde
au adormit si au ramas asa, vreme de cateva generatii. Cand zidul care inchidea

pestera a fost daramat. ei s-au trezit fara sa stie cat timp a trecut din momentul
cand s-au refugiat in ea. Unul dintre ei s-a dus in oras sa cumpere provizii si abia

atunci si-a dat seama de schimbarile care se produsesera in acest lung rastimp.

Acum crestinismul nu mai era persecutat, ci devenise religie de stat. Vesmintele pe
care le purta, vorbirea si banii pe care-i avea asupra lui au atras atentia asupra

lui si carmuitorii zonei au vizitat pestera si au investigat aventura lor Aceasta
povestire din perioada crestinismului primitiv a circulat oral, ea fiind consemnata
in scris de-abia prin secolul VI e.n. de catre un autor sirian. Conform prevestirii,

tinerii ar fi fost in numar de sapte si ar fi adormit in vremea imparatului Decius

(249-251), care i-a persecutat cumplit pe crestini, si s-au trezit in vremea
imparatului Teodosius II (408-450).

15) Dupa unii exegeti, acesta ar fi fost numele lespezii pe care au fost scrise

numele lor sau povestea lor si care a fost ridicata la intrarea in pestera, dar dupa
altii, acesta ar fi numele cainelui care i-a insotit; dupa altii ar fi vorba de o vale

din apropiere de AI-Aqaba. In care s-ar afla pestera cu pricina. dupa altii este

vorba de aiti tineri care au avut un destin asemanator
16) De teama de a nu fi persecutati de regele lor pentru ca au renuntat la

credinta in idoli.

17) Pentru a crede numai in Tine si a Te venera numai pe Tine.

18) I-am facut sa se cufunde intr-un somn adanc ce a durat ani indelungati.

19) I-am trezit ca si cum i-am fi inviat din morti.

20) Cele doua grupuri care au exprimat pareri diferite in legatura cu perioada

cat au ramas adormiti in pestera.
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13. Noi iti povestim tie istoria lor cu adevarat*^^'. Ei au fost niste

tineri care au crezut in Domnul lor'^^', iar Noi le-am sporit buna lor

calauzire.

14. Le-am intarit Noi, asadar inimile, iara ei s-au ridicat si au zis'^-^':

"Domnul nostru'^'*' este Stapanul cerurilor si al pamantului! Noi nu vom
chema<2^' niciodata un alt Dumnezeu afara de El, caci, daca am face

aceasta, noi am rosti o nelegiuire!"'^^'

15. Acestia sunt neamul nostru care au luat alti dumnezei in locul Lui!

De ce nu au adus ei dovada limpede asupra lor? Si cine este mai
nelegiuit decat acela care plasmuieste minciuna despre Allah?

16. De va departati voi de la ei*^'') si de aceia la care ei se inchina,

afara de Allah, adapostiti-va in pestera! Domnul vostru va intinde mila

Sa asupra voastra si va va orandui lucrurile voastre'^^' in liniste si

tihna."

17. Tu puteai vedea soarele, cand rasarea'^^)^ cum se indeparta de la

pestera lor'^O) catre dreapta, iar cand apunea, trecea departe la

stanga lor, in vreme ce ei stateau intr-un loc intins din ea*^^'. Aceasta

este una din minunile lui Allah. Cel pe care il calauzeste Allah este

bine calauzit, iar aceluia pe care El il duce in ratacire tu nu-i vei gasi

nici un ocrotitor calauzitor*^^'.

O^^O

21) Conform cu realitatea.

22) In Domnul lor Unic.

23) In fata regelui lor nelegiuit, fara sa le pese de el.

24) Pe care II adoram.

25) Nu vom invoca si nu vom adora.

26) Cuvinte neadevarate si nedrepte.

27) Evitandu-i.

28) De care voi aveti trebuinta pentru a trai.

29) Cand se inalta, dupa rasarit.

30) De intrarea in pestera.

31) Aerul venind la ei din toate partile, dar feriti de iumina si caldura soarelui.

32) Nici un ajutor care sa-I apere de ratacire si sa-I calauzeasca.
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18. li socoteai treji*^^', in vreme ce ei dormeau si Noi ii intorceam pe
partea dreapta si pe partea stanga*^'^', iar cainele lor statea cu labele

intinse pe prag'^^'. Daca i-ai fi vazut, te-ai fi intors si ai fi luat-o la

fuga, plin de spaima.

19. Tot astfel i-am inviat Noi'^^', ca sa se intrebe laolalta. Si a intrebat

unul dintre ei: "Cat timp ati petrecut''^''' [aici]?'' Si au raspuns ei: "Am
petrecut o zi sau mai putin de o zi!" [Altii] au zis: "Domnul vostru stie

mai bine cat timp ati petrecut. Trimiteti-1 pe unul dintre voi cu banutii

astia [de argint] ai vostri*^^' la oras, ca sa vada care este cea mai curata

mancare si sa va aduca ceva hrana de ei. Dar el sa se poarte

prietenos*^^' si sa nu dea nimanui de inteles despre voi,

20. Caci ei<'^°', daca vor afla de voi*'^^', va vor ucide cu pietre sau va

vor aduce inapoi la religia lor*'^^) si nu veti mai izbandi, atunci

niciodata!"(43)

21. Si astfel am lasat Noi sa fie descoperiti''^'^', pentru ca ei**^^' sa stie

ca fagaduinta lui Allah este adevar''^^' si ca nu este nici o indoiala

asupra Ceasului''^''. Si cand se certau ei in privinta intamplarii lor, au

zis [unii]''^^': "Inaltati peste ei o zidire! Domnul lor stie mai bine ce-i cu

ei!". Dar cei care au iesit biruitori in aceasta pricina*'^^' au zis: "Sa

zidim deasupra lor un loc de Rugaciune!"'^°'

o^g^o
33) Intrucat stateau cu ochii deschisi.

34) In timpul somnului, pentru ca sa nu putrezeasca.

35) Sau in interiorul pesterii, in aceeasi stare de somn adanc ca

36) Adica i-am trezit din somnul lor indelungat in aceeasi stare ir

cand i-am adormit.

37) Ati adormit.

38) Banuti de argint.

39) In timpul tocmelii si alegerii proviziilor, astfel meat sa nu sta

cearta care sa duca la descoperirea lor

40) Adica locuitorii pagani ai orasului.

41) De locul in care va ascundeti.

42) Prin constrangere si violenta.

43) Daca va veti intoarce la religia lor

44) Dupa banii vechi aflati asupra lor

45) Locuitorii orasului care i-au descoperit.

46) Fagaduinta referitoare la Inviere.

47) Ceasul hotarat pentru Inviere va sosi.
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22. Vor zice unii: "[Ei au fost] trei, iar al patrulea era cainele lor". [lar

altii] vor zice: "[Au fost ei] cinci, iar al saselea era cainele lor", facand

presupuneri. Si vor zice [altii]: [Au fost] sapte si al optulea era cainele

lor". Spune: "Domnul meu stie mai bine numarul lor si nu sunt decat

putini aceia care li cunosc pe ei<^^' si nu discuta asupra [numarului]'^^'

lor, decat numai daca esti sigur, si nu intreba pe nimeni dintre ei

despre ei [despre adormiti]!

23. Si nu spune [niciodata] in privinta unui lucru: "Eu voi face asta

maine!"*^^',

24. Decat [adaugand]: "Daca voieste Allah!". Si pomeneste-L pe
Domnul tau, daca uiti*^'*', si spune: "Poate ma va calauzi Domnul meu
catre o dovada mai puternica decat aceasta, [pentru profetia mea]!"

25. Au ramas ei in pestera lor*^^' trei sute de ani si inca noua'^^'.

26. Spune: "Allah stie mai bine cat au ramas ei acolo. Ale Lui sunt

cele nestiute din ceruri si de pre pamant! Cat de bine vede El si cat de

bine aude El [totul]*^^'! Ei<^^> nu au nici un ocrotitor afara de El si El nu
are nici un asociat in judecata Lui!"

27. Si recita ceea ce ti-a fost revelat din Cartea Domnului tau!*^^'

Nimeni nu poate schimba cuvintele Sale si tu nu vei afla in afara de El

O^^O
48) Imediat dupa ce au adormit tinerii si i-au socotit morti.

49) In aceasta discutie.

50) In care sa ne rugam si sa cerem binecuvantare pentru ei.

51) Aceia carora Allah le-a facut cunoscuta povestea lor.

52) Dintre oamenii Cartii care vorbeau despre aceasta poveste in timpul

profetului Muhammed, fara sa stie adevarul ei, ci facand doar presupuneri.

53) Nu trebuie sa fii niciodata sigur de savarsirea unui lucru necunoscut in

viitor, caci viitorul se afla in mana lui Allah.

54) Rosteste formula "Daca voieste Allah!" cand iti aduci aminte, daca ai uitat

sa o rostesti la momentui potrivit!

55) In starea descrisa in versetele anterioare.

56) Trei sute de ani solari echivalent a trei sute noua ani lunari.

57) Nu-I ramane nimic necunoscut.

58) Locuitorii cerurilor si pamantului.

59) Coranul.



18 • SURAT AL-KAHF

28. Si fii rabdator impreuna cu aceia care-L cheama pe Domnul lor

dimineata si seara*^'^', dorind Fata Sa!*^^' Si nu intoarce ochii tai [pentru

altii] de la ei*^^', ravnind la podoaba vietii din aceasta lume si nu te su-

pune celuia caruia i-am facut inima nepasatoare fata de pomenirea
Noastra, care urmeaza poftei sale si ale carui fapte sunt in desert''^^)

29. Spune: "Adevarul vine de la Domnul vostru!''^'^' Cine voieste sa

creada si cine voieste sa nu creada!"*^^' Noi am pregatit pentru

nelegiuiti un foe ale carui [flacari] li inconjoara din toate partile, iar

atunci cand vor cere ei ajutor*^^', li se va veni lor in ajutor cu o apa ca

fierul topit, ce le va frige fetele. Cumplita bautura si cumplit salas!*^^'

30. Aceia care cred si plinesc fapte bune, [sa stie ca] Noi nu lasam sa

se piarda rasplata aceluia care savarseste fapte bune!

31. Aceia vor avea parte de gradinile pentru salas [Eden], pe sub

care tree paraie. Se vor impodobi in ele cu bratari de aur si vor im-

braca straie verzi din matase*^^' si brocart*^^', rezemandu-se [imbracati]

in ele pe divane. Minunata rasplata si minunat salas !*^'^'

32. Spune-le lor''''^' pilda a doi barbati: 1-am dat Noi unuia dintre ei

doua gradini cu vita de vie, pe care le-am imprejmuit cu palmieri de
curmale, iar intre ele am facut ogoare verzi.

33. Amandoua gradinile au dat roadele lor si nu i-a lipsit lui nimic. Si

am facut Noi sa curga prin mijlocul lor un parau'^^'.

50) Cu companionii tai.

61) Multumirea lui Allah.

62) Nu te intoarce de la ei privind spre altii.

63) Nu da ascultare cererii lor de a face deosebire intre ei si intre cei saraci.

64) Adevarul este ceea ce mi-a revelat Preainaltul.

65) Fiecare este liber sa procedeze dupa cum voieste, Profetul avand datoria

sa transmits Mesajul si Allah urmand sa ceara socoteala.

66) Din pricina setei.

67) Infernul.

68) Matase subtire si fina.

69) Matase mai groasa.

70) Sunt Paradisul.

71) Dreptcredinciosului si necredinciosului.

72) Sau printre cele doua gradini sau printre palmieri si vita de vie.
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34. Si a avut el*'^' si alte roade*''^' si i-a zis semenului sau, cand statea

de vorba cu el*'^': "Eu am mai multa avere decat tine si sunt mai
puternic, [caci am] mai multi sprijinitori!"*^^'

35. A intrat in gradina lui, pacatuind fata de sine insusi [prin

necredinta sa] si a zis: "Nu cred ca aceasta va pieri vreodata'''''''

36. Si nu cred ca Ceasul va veni'^^'. lar de voi fi adus la Domnul meu,
voi gasi [loc] si mai bun decat ea*^^', in schimb!"

37. Si i-a zis semenul sau'^°', stand de vorba cu el: "Oare nu crezi tu

in Acela care te-a creat pe tine din tarana, apoi dintr-o picatura si la

urma ti-a dat tie chip de barbat?'^!'

38. In ce ma priveste, Allah este Domnul meu si nu-1 fac Domnului
meu pe nimeni asociat".

39. Cand ai intrat in gradina ta spunand: "Ce voieste Allah [se impli-

neste]!*^^' Nu este putere decat numai la Allah!"*^^) ]aj- ^aca ma vezi pe
mine cu mai putina avere si cu mai putini copii decat tine,

40. S-ar putea intampla ca Domnul meu sa-mi dea ceva mai bun
decat gradina ta si sa trimita asupra ei nenorocire din cer, meat sa

devina un pamant lunecos*^'^',

41. Ori apa ei sa se duca asa de adanc, incat n-o s-o mai poti

scoate"(85).

c:jw^)
73) Stapanul ceior doua gradini.

74) Si alte felurite venituri in afara ceior doua gradini.

75) Umilindu-1 pentru saracia lui si laudandu-se cu bogatia si cu gl

75) Intelegand prin sprijinitori pe urmasii sai, slujitorii sai si chiar

77) Socotindu-se si pe sine vesnic.

78) Nu cred in Ziua Invierii si a Judecatii si Rasplatii.

79) Decat aceasta gradina.

80) Blamandu-1 pentru necredinta lui.

81) Care a facut din pamant plantele, iar din ele a facut hrana.

formeaza lichidul seminal.

82) Ca recunoastere a faptului ca tot ceea ce este bun in ea :

vointei si gratiei lui Allah.

83) Recunoastere a faptului ca tot ceea ce ai realizat s-a facut c

Mah.
84) Nisip sau pamant arid pe care aluneca piciorul.

85) Sa nu mai ajungi la ea sapand sau in alt fel.
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42. Si roadele lui au fost inconjurate [de mania lui AUah]*^^', iar el a

ramas frangandu-si mainile*^^' pentru ceea ce cheltuise pentru ea si

[via] era distrusa cu totul pe proptelele ei. Si atunci a zis el: "Ce bine

ar fi fost daca eu nu-1 faceam Domnului meu nici un asociat!"

43. Si n-a avut el nici o ceata'^^' care sa-1 ajute impotriva [pedepsei]

lui Allah si nici el insusi nu si-a putut fi de nici un ajutor.

44. Acolo'^^' ocrotirea vine numai de la Allah, [Ocrotitorul] Adevarat.

El da cea mai buna rasplata si urmarea cea mai buna'^°'.

45. Si da-le lor pilda vietii lumesti*^^'. Ea este asemenea apei pe care

Noi o trimitem din cer si se amesteca plantele pamantului cu ea, apoi

se transforms ele in fan uscat pe care-1 imprastie vantul. Iar Allah este

cu putere asupra tuturor lucrurilor*^^'.

46. Averea si copiii sunt podoaba vietii celei lumesti, insa [lucrurile]

care raman sunt faptele bune ce vor avea la Domnul tau mai buna
rasplata si mai datatoare de nadejde vor fi ele.

47. Si intr-o zi vom face Noi sa piece muntii din loc'^-^' si vei vedea
pamantul neted*^'^' si-i vom aduna pe toti<^^', fara sa lasam pe nici unul

dintre ei.

48. Si ei vor fi asezati dinaintea Domnului tau in rand, "lata ca ati

venit la Noi precum v-am creat pe voi dintru intai*^^', cu toate ca ati

pretins'^'' ca Noi nu vom implini fagaduinta Noastra!"*^^'

O^^O
86) Distruse, incat n-a mai ramas nimic din ele.

87) Metafora pentru regret si mahnire.

88) Nici un grup, adica pe nimeni.

89) In locul acela, adica locul nenorocirilor si incercarilor.

90) Celor care ll sprijina.

91) A repeziciunii cu care ea trece.

92) El le creeaza si le face sa piara. Pilda vietii lumesti se refera la caracterul

ei trecator. Ea este ca apa care pogoara din cer si da viata pamantului, facandu-1

sa se umple de plante si de flori, pentru ca apoi sa se usuce si sa se transforme in

niste tulpini uscate pe care le imprastie vanturile.

93) li vom urni din locurile lor si-i vom preschimba in pulbere.

94) Fara nici un fel de constructii, pomi sau obstacole pe el.

95) Pentru judecata.

96) Adica fara avere si fara copii.

97) Ati tagaduit ca va vom invia.

98) Termenul pentru infaptuirea promisiunii de a va invia. judeca si rasplati.
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49. Si cartea [fiecaruia] va fi pusa dinaintea [lui cu faptele sale]! li vei

vedea pe pacatosi infricosati de ceea ce se afla in ea'^^'. Si vor grai ei:

"Vai noua! Ce-i cu aceasta carte care nu a lasat nimic nepomenit, nici

eel mai mic, nici eel mai mare pacat?!" Si ei vor afla dinaintea lor(^°°'

tot ceea ce au savarsit si nu-1 va nedreptati Domnul tau pe nici

unulldoi)

50. Si cand Noi le-am spus ingerilor: "Prosternati-va dinaintea lui

Adam!", s-au prosternat ei, afara de Iblis care era dintre djinni si nu
s-a supus poruncii Domnului sau. li luati voi pe el si pe urmasii lui

drept ocrotitori in locul Meu, cand ei va sunt voua dusmani? Acesta

este rau schimb pentru nelegiuiti!*^'^^'

51. Eu nu i-am luat ca martori*^^^' la crearea cerurilor si a pamantului

si nici la crearea lor Tnsisi, caci eu nu i-am luat pe cei care amagesc la

ratacire ca ajutor!(i°i)
'

52. Si Tntr-o zi va zice El*^°^': "Chemati-i voi pe aceia care ati pretins

ca sunt asociatii Mei!"*^°^' Si-i vor chema, insa ei nu le vor raspunde si

vom pune intre ei*-^°^' un loc de pierzare*^^^'.

53. Nelegiuitii vor vedea focul'^°^' si vor sti ca vor intra in el, dar nu
vor afla scapare de el.

54. Noi talcuim in acest Coran tot felul de pilde pentru oameni, insa

omul este eel mai certaret'^^'^' [dintre toate fiintele].

O^g^O

99) De faptele rele inscrise in ea.

100) Scris in filele ei tot ceea ce au savarsit.

101) Inscriind ceea ce nu a savarsit sau sporindu-i pedeapsa.

102) Schimbarea lui Allah cu Iblis.

103) Pe Iblis si pe urmasii sai.

104) Si daca Eu nu i-am luat ca ajutoare la creatie, cum d

asociati pentru a-i adora?

105) Allah Preainaltul.

106) Ca sa va ajute, sa va salveze din situatia in care sunteti.

107) Intre idoli si adoratorii lor.

108) Loc de pieire. adica Infernul.

109) Adica Infernul.

110) Impotriva Adevarului, folosindu-ss
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55. Si ce altceva li impiedica pe oameni*^^^' sa creada*-^^^', dupa ce

le-a venit calauzirea'^^'^', si sa ceara iertare Domnului lor'^^'^', decat ca

ei vor afla soarta inaintasilor*^^^' sau sa se afle fata in fata cu
chinul?(ii6)

56. lar Noi nu trimitem profeti decat ca vestitori de bine si ca preve-

nitori*^^'^', insa cei care nu cred, se cearta, [venind cu temeiuri de-

sarte*^^^', Tncercand] sa tagaduiasca Adevarul, si iau in deradere

semnele Mele si cele cu care au fost preveniti*^^^'.

57. Si cine este mai nelegiuit decat acela caruia i s-au vestit semnele
Domnului sau, insa el le intoarce spatele si uita ce au savarsit mainile

lui mai inainte? Noi am pus peste inimile lor acoperaminte, ca sa nu-1

inteleaga si in urechile lor o greutate'^^°'. Chiar daca tu li vei chema
spre calea cea buna, ei nu vor putea - asadar - sa fie niciodata bine

calauziti!

58. Domnul tau este lertator [Al-Ghafur] si Datator de Indurare. De
ar voi El sa-i piarda pentru ceea ce ei au agonisit'^^^', le-ar grabi lor

osanda, insa ei au un soroc*^^^' si nu vor afla adapost'^^'^' de el.

59. Si am nimicit Noi cetatile acelea<^24) pgntru ca [neamurile lor] au

savarsit nelegiuiri si am randuit Noi un timp pentru nimicirea lor.

O^^O
111) Adica pe politeistii de la Mekka si pe toti aceia c

112) In Allah Preainaltul si sa renunte la idolatrie.

113) Coranul si Adevarul limpede sau Profetui.

114) Pentru pacatele anterioare.

115) Adica neamurile anterioare care nu au crezut si care au fost nimici

116) Pedeapsa din Ziua de Apoi.

117) Nu-i trimitem inainte de pogorarea pedepsei decat pentru a le a

vesti bune celor care cred si pentru a-i avertiza pe cei care nu cred.

118) Cum ar fi cererea de a face minuni.

119) Au luat in deradere semnele lui Allah in iegatura cu pedeapsa.

120) Poate fi inteleasa si surzenia.

121) Pacatele savarsite.

122) Ziua Invierii.

123) Scapare, salvare.

124) Ale neamurilor 'Ad, Thamud si celelalte.



18 • SURAT AL-KAHF

60. [Adu-ti aminte] cand Moise i-a zis slujitorului sau: "Nu ma voi opri

pana ce nu vom ajunge la intalnirea celor doua mari*^^^', chiar daca
voi umbla ani indelungati!"

61. Si cand au ajuns ei la intalnirea lor'^^e)^ ^^^ ^^^^^^ pestele lor si el a

apucat nestingherit drumul lui catre mare, printr-un canal.

62. Si cand au trecut ei [de locul acela]'^^'', i-a zis slujitorului sau:

"Adu-ne mancarea, caci ne-a ajuns oboseala din pricina mersului

nostru!"

63. 1-a raspuns: "Vezi tu, cand ne-am adapostit langa stanca, eu am
uitat pestele. Si nu m-a facut sa uit si sa nu-ti mai pomenesc de el

decat numai Seitan, iar el a apucat drumul spre mare, intr-un mod
ciudat!"(i28)

64. A zis*-^^^': "Acesta'-^^°' este ceea ce cautam noi!"'^^-^' Si s-au intors

dupa urmele lor.

65. Si au gasit ei un rob*^^^' dintre robii Nostri, caruia Noi i-am daruit

Tndurare*^^'^', din partea Noastra, si 1-am invatat stiinta de la Noi.

66. Moise i-a zis: "Pot eu sa te urmez, astfel incat sa ma inveti din

ceea ce tu ai Tnvatat, ca buna calauzire?"

67. 1-a raspuns'^2'^': "Dar tu nu vei putea sa ai rabdare cu mine!

O^^O
125) Locul unde se intalnesc cele doua mari si unde il voi gasi pe Al-Khidr.

Prin cele doua mari se poate intelege, golfurile Al-Aqaba si Suez, intre care se

intinde Peninsula Sinai, in care Moise si israelitii au petrecut multi ani in

peregrinarile lor.

126) A celor doua mari.

127) Adica de locul unde au uitat pestele.

128) Pe canalul acela acoperit, de forma unui tunel fara nici o iesire la

suprafata pamantului.

129) Moise.

130) Locul in care pestele a fugit prin canal spre mare.

131) Locul in care trebuie sa ne intalnim cu Al-Khidr [omul evlavios].

132) Numele lui nu este mentionat in Coran. dar traditia islamica il

Al-Khidr

133) Profetie.

134) Al-Khidr
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68. Cum ai putea tu sa rabzi ceea ce nu cuprinzi tu cu stiinta?"'^^^'

69. I-a raspuns'^3^': "Daca Allah voieste, ma vei afla tu rabdator si nu
ma voi impotrivi nici uneia dintre poruncile tale!"

70. Si i-a zis'^^^': "Daca ma urmezi, nu ma Tntreba despre nici un
lucm, cata vreme nu-ti pomenesc nimic despre el!"

71. Si au purees la drum amandoi*^^^'. Dar cand au urcat pe o

corabie, a gaurit-o el si atunci i-a zis [Moise]: "Ai gaurit-o pentru ca

sa-i Tneci pe oamenii de pe ea? Tu ai savarsit un lucru foarte rau!"

72. I-a raspuns*^^^': "Nu am spus eu ca tu nu vei putea rabda

Tmpreuna cu mine?"

73. A zis'^''^': "Nu ma dojeni pentru ceea ce am uitat'^'^^' si nu ma
Tmpovara cu prea mare greutate pentru treaba [asta a] mea!"'^'*^'

74. Si au pornit ei doi mai departe si au mers'^'^-^' pana ce s-au

intalnit cu un fecior, pe care el 1-a ucis. 1-a zis atunci [Moise]: "Ai ucis

un suflet nevinovat, ce nu a luat nici un suflet!*^'^'^' Ai savarsit un lucru

ingrozitor!"

75. 1-a raspuns [celalalt]*^'*^': "Nu ti-am spus eu ca nu vei avea
rabdare cu mine?"

76. 1-a zis'^'^^': "De te voi mai intreba despre ceva dupa aceasta, sa nu
ma mai tii in tovarasia ta! Acum ai dobandit de la mine ingaduinta [de

a te desparti de mine]!"

135) Lucrurile respingatoare pentru aspectul lor aparent, dar ai caror talc

ascuns nu-ti este cunoscut.

136) Moise.

137) Al-Khidr

138) Pe maiul marii, cautand o corabie.

139) Al-Khidr

140) Moise.

141) Pentru ca am uitat conditia pusa.

142) Nu face prea dificiia insotirea ta de catre mine!

143) Dupa ce au iesit din corabie pe uscat.

144) Ai ucis pe cineva care nu a ucis ca sa fie ucis.

145) Al-Khidr

146) Moise.
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77. Si au pornit mai departe pana ce au ajuns la neamul unei cetati,

de la care au cerut mancare, insa acestia nu au voit sa-i ospateze. Si

au gasit in ea un perete ce statea sa se prabuseasca, iar el 1-a

Tndreptat. Si [atunci] i-a zis [Moise]: "Daca ai fi voit, ai fi obtinut o plata

pentru aceasta!"*^'^''''

78. 1-a raspuns [celalalt]'^'^^': "Aceasta este despartirea intre mine si

intre tine. Insa eu iti voi vesti talcuirea celor pentru care tu nu ai avut

rabdare!

79. In ce priveste corabia*^'^^', ea era a unor sarmani care lucrau pe
mare si eu am voit sa o stric, pentru ca venea din urma lor un rege

care lua toate corabiile, cu forta*^^^'.

80. Cat despre fecior*^^^', parintii lui erau dreptcredinciosi si ne-a fost

teama ca el sa nu le impuna lor nelegiuirea si necredinta.

81. Si am voit*^^^' ca Domnul lor sa le dea in schimb un altul mai
curat decat el si mai iubitor [fata de ei].

82. In ce priveste peretele, el apartinea la doi copii orfani din acest

oras, iar sub el se afla o comoara pentru ei. Tatal lor a fost un om
cuvios si Domnul tau a voit ca atunci cand ei vor ajunge la varsta

barbatiei sa-si scoata comoara lor [ei insisi]'^^-^', ca mila de la Domnul
tau. Si nu am facut-o dupa socotinta mea!'^^'^' Aceasta este talcuirea

celor pentru care nu ai putut sa fii cu rabdare!"

83. Ei te intreaba despre Dhu-l-Qarnaynd^^'. Spune'^^^': "Va voi

pomeni voua ceva despre el!"

147) L-a mustrat ca nu a cerut o plata de care aveau mare nevoie.

148) Al-Khidr.

149) Pe care am gaurit-o.

150) In ceea ce priveste corabia, aceasta apartinea unor oameni sarmani care

lucrau pe mare. Si era un rege care lua cu forta toate corabiile, fara sa dea nimic

in schimbul lor Eu am stricat-o pentru ca regele sa nu o ia cand o s-o vada,

deoarece ea devenea astfel improprie pentru navigatie.

151) Pe care 1-am ucis.

152) Prin uciderea lui.

153) Pentru a dispune de ea cu intelepciune.

154) Nu am procedat dupa bunul meu plac, ci am implinit porunca lui Allah

Preainaltul.

155) "Cel cu doua coarne", porecla. fiind o metafora pentru putere si domi-
nate. H a fost un rege pe care Allah 1-a daruit cu putere pe pamant si 1-a inzestrat

cu capacitatea de a supune unele forte ale Universului.

156) O, Muhammed!
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84. Intr-adevar, Noi am intarit puterea lui pe pamant si i-am dat lui

caile si mijloacele pentru toate lucrurile.

85. Si a urmat el astfel o cale

86. Si cand a ajuns la locul unde apune soarele'^^^', a aflat ca el

apune intr-un izvor noroios si a gasit langa el un neam. Si Noi i-am zis:

"O, Dhu-1-Qarnayn! Fie ca ii chinuiesti'^^^', fie ca te vei arata binevoitor

fatadeei!"(i55)

87. A raspuns: "Cat despre eel care este nelegiuit, pe acela il vom
osandi, iar mai apoi se va intoarce la Domnul sau si El o sa-1

pedepseasca asemenea cu un chin aspru,

88. Insa acela care crede si savarseste bine va avea parte'^^'^' de cea

mai frumoasa rasplata si lui li vom da porunci usoare".

89. Apoi a purees pe o [alta] cale

90. Si cand a ajuns la locul unde rasare soarele, a aflat ca el rasare

peste un neam [de oameni] caruia Noi nu le-am dat nici un
acoperamant [cu care sa se apere] de el.

91. Asa a fost, iar Noi am cuprins cu stiinta Noastra tot ceea ce tinea

deei(i6i).

92. Apoi el a urmat [o alta] cale

93. Si cand a ajuns intre cei doi munti, a gasit dincolo de ei un neam
care nu pricepeau aproape nici o vorba*^^^'

94. Si au zis ei: "O, Dhu-1-Qarnayn! Yagog si Magog'^*^^) fg^- stricaciune

in tara! Putem noi sa-ti dam tie un tribut pentru ca tu sa ridici o stavila

intre noi si intre ei?"

o^g^o
157) Locul eel mai indepartat dinspre apus cunoscut de ei.

ajuns sa-1 depaseasca.

158) Ucigandu-i.

159) lertandu-i.

160) Atat in aceasta lume cat si in Lumea de Apoi.

161) Noi stiam totul despre ei.

162) Care vorbeau - probabil - o limba ciudata, necunoscuta.

163) Numele a doua n



18 • SURAT AL-KAHF

95. A zis eP^''': "Cele cu care m-a inzestrat Domnul meu sunt mai
bune [decat tributul vostru]! Asadar, ajutati-ma cu puterea

[voastra]*^^^' si eu voi inalta o stavila intre voi si Tntre ei!

96. Numai aduceti-mi mie bucati de fier!" Apoi, cand a umplut
deschizatura dintre cei doi munti, a zis: "Suflati!"*^*^*^' Apoi, cand s-a

facut vapaie, a zis: "Aduceti-mi sa torn peste el arama topita!"'^*^^'

97. Astfel n-au mai putut ei'^^^' sa se catare pe el*-^^^', nici n-au mai
putut sa-1 strapunga.

98. [Apoi] a zis<^''°': "Aceasta*^''^' este indurare de la Domnul meu!
insa cand va veni fagaduinta Domnului meu'^^^)^ ^i y^ fg^-e pe el una
cu pamantul, iar fagaduinta Domnului meu este adevarata!"

99. Si in Ziua aceea, li vom lasa sa se ridice ca valurile unii peste altii

si se va sufla in trambita si-i vom aduna pe toti*^'^'.

100. Si in Ziua aceea le vom infatisa Noi Gheena de aproape
necredinciosilor,

101. Ai caror ochi au fost acoperiti cu un val care-i impiedica sa-si

aminteasca de Mine si care nu puteau nici auzi.

102. Oare isi inchipuie cei care nu cred ca-i vor putea lua pe robii

Mei ca ocrotitori in locul Meu? Noi am pregatit Gheena ca salas

pentru necredinciosi!

103. Spune: "Voiti sa va vestim Noi care sunt aceia care vor avea eel

mai mult de pierdut din faptele lor?

104. Aceia a caror ravna in aceasta lume este ratacita, in vreme ce

ei Tsi inchipuie ca fac bine,

O^^O
164) Dhu-1-Qamayn.

165) Cu muncitori, meseriasi si unelte.

166) Pentru a se aprinde focui.

167) Pentru a se suda cu fierul si a se consolida constructia.

168) Neamul Yagog si Magog.

169) Din cauza inaltimii si a netezimii lui.

170) Dhu-1-Qarnayn.

171) Acestbaraj.

172) In legatura cu iesirea neamurilor Yagog si Magog, car

u putin timp inainte de Ziua Judecatii de Apoi.

173) In Ziua Invierii.
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105. Aceia care au tagaduit semnele Domnului lor si intalnirea cu El si

in desert au fost faptele lor!*^^'^' Si nu le vom da lor in Ziua Invierii nici

o greutate"!'^'^'

106. Astfel, rasplata acestora va fi Gheena, pentru ca nu au crezut si

au luat semnele Mele si pe trimisii Mei in deradere!

107. Insa aceia care cred si plinesc fapte bune vor avea ca salas

gradinile Firdawsului'-^'^'

108. Si in veci vor petrece in ele si nu vor dori nici o schimbare.

109. Spune'^'^': "Daca marea ar fi cerneala pentru [scrierea] cuvin-

telor Domnului meu, marea s-ar ispravi inainte de a se ispravi

cuvintele Domnului meu, chiar daca i-am aduce spre ajutor o [alta

mare] asemenea ei".

110. Spune*^^®': "Ci eu sunt doar un om, ca si voi! Si mi s-a revelat

mie ca Domnul vostru este un Domn Unic! Aceia care nadajduieste

sa-L intalneasca pe Domnul sau sa savarseasca fapte bune'^'^' si sa nu
asocieze pe nimeni altcineva la adorarea Domnului sau!"

o^g^o

174) Din pricina necredintei lor.

175) Nu se vor bucura de nici o consideratie.

175) In limba araba are sensul de Paradis, sau - ca in acest context - doar

partea din mijioc, mai ridicata a Paradisului.

177) O, Muhammed!
178) O. Muhammed, oamenilor Scripturii si idolatrilor!

179) Conforme cu oranduiala lui Allah.
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|l?| SURAT MARYAM<i)

(Mekkana [44] i 98 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Kaf, Ha-, Ya- Ayn, Sad(2)

2. [Aceasta este] povestirea despre indurarea Domnului tau fata de
robul Sau Zaharia'^':

o^g^o
1) In traducere Sura Mariei: Maryam fiind forma araba a numelui Maria. Titlul

este luat dupa versetul 15 si urmatoarele, in care apare povestirea despre Maria
si nasterea lui Isus.

2) Aceasta este singura sura care incepe cu cinci literei pentru litere vezi 2:1.

3) Tatal lui loan Botezatorul. Povestea despre Zaharia. "[Aceasta este] po-

vestirea despre indurarea Domnului Tau fata de robul Sau Zaharia": Aceasta
este istorisirea despre profetui Zaharia cu care Allah a fost milostiv si pe care 1-a

facut indurare pentru oameni. El L-a chemat pe Domnul sau intr-ascuns, zicand:

Doamne, oasele mele au slabit, mi-a incaruntit tot capul si am imbatranit. Te-am
mai chemat si mai inainte si nu m-ai dezamagit. Te chem si acum si Te rog sa nu
ma dezamagesti! Eu nu am copii si ma tem ca cei care se inrudesc cu mine sa nu
piarda religia. Sotia mea este stearpa si nu zamisleste. Daruieste-mi mie un ajutor

de la Tine, care sa ma mosteneasca pe mine si sa mosteneasca si neamul lui

lacob, care este bunicul meu, in privinta stiintei si a profetiei! Si fa-1, Doamne,
supus si placut! Si i-a venit veste de la Domnul sau, care i-a grait astfel: Zaharia,

iti aducem vestea buna ca vei avea un prune ce se va numi loan si nu am mai
facut pe nimeni inainte de el care sa semene cu el si sa poarte numele sau.

Zaharia s-a mirat de aceasta veste pe care i-a trimis-o Allah si a zis: Doamne, cum
sa am eu un prune cand sotia mea este stearpa si nu zamisleste, iar eu sunt un
mosneag aproape de sfarsitul vietii? Raspunsul lui Allah i-a venit astfel: Lucrul

acesta este neinsemnat pentru Mine. Nu te-am creat pe tine din nimic, Zaharia?

Imi va fi mai usor sa-ti daruiesc un prune decat Mi-a fost sa te creez pe tine.

Zaharia a zis: Doamne, da-mi un semn din care sa inteleg ca sotia mea a zamislit

un prune, l-a raspuns lui: Semnul acesta va fi ca tu nu vei mai putea sa vorbesti

cu oamenii vreme de trei zile, cu toate ca nu vei fi cuprins de nici o boala. Si

Zaharia a iesit ca de obicei la templul sau, dupa ce si-a pierdut glasul si le-a facut

oamenilor semn sa aduca laude lui Allah dimineata si seara. S-a nascut loan, care

a crescut viguros, si Allah i-a poruncit sa ia cu putere ceea ce se afla in Cartea
Sa si sa aplice aceasta invatatura cu hotarare, pe cat va putea mai bine. Si l-a

daruit Allah cu intelepciune inca din copilarie, dupa cum i-a daruit lui mila,

indurare si curatenie. Si a fost evlavios, implinind ceea ce i-a poruncit Allah, fata

de care era cu frica, iar cu parintii lui s-a aratat iubitor, fara sa fie nici semet, nici

indaratnic, nici nesupus. Allah l-a laudat, l-a cinstit si s-a rugat pentru el, zicand:

Pacea a fost asupra lui in ziua cand s-a nascut si ea va fi asupra lui si in ziua cand
va muri, ca si in Ziua Judecatii de Apoi, cand va fi inviat.
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3. Cand el L-a chemat''^' pe Domnul lui intr-ascuns,

4. Zicand: "Doamne, oasele mele sunt slabe si capul mi s-a aprins de

caruntete, dar nicicand eu nu am fost dezamagit rugandu-ma Tie!

Doamne,

5. Eu ma tem de urmasii*^' mei de dupa mine, caci muierea mea este

stearpa, deci daruieste-mi mie un urmas'^' de la Tine,

6. Care sa ma mosteneasca pe mine si sa mosteneasca si neamul lui

lacob!*^' Si fa-1 sa-Ti fie placut Tie, Doamne!"

7. "O, Zaharia, Noi iti aducem buna vestire a unui prune, al carui

nume fi-va loan*^', asa cum nu am numit pe nimeni mai inainte de el!"

8. A zis'^': "Doamne, cum sa am eu un prune, cand muierea mea este

stearpa, iar pe mine batranetea mult m-a prea ajuns?"

9. A zis'^°': "Asa va fi! Caci grait-a Domnul tau: Aceasta va fi neinsem-

nata fapta, dupa ce te-am creat pe tine, Tnainte de aceasta, fara ca tu

sa fi fost nimic!"

10. A zis<^^': "Doamne, da-mi mie un semn!"*^^' Si i-a raspuns'^'^'

[atunci]: "Semnul tau este ca nu vei vorbi cu nici un om vreme de trei

nopti, macar ca tu esti [om] intreg!"'^'^'

11. Si a iesit el*^^' din altar*^^' inaintea neamului sau si le-a facut lor

semn sa aduca laude dimineata si seara.

O^g^O
4) I s-a rugat.

5) Urmasii la carmuirea religioasa a neamului, fiind nepasatori de religie.

6) Un fiu.

7) Care sa mosteneasca invatatura de la mine si intelepciunea profetiei.

8) In araba Yahiya, care inseamna "el traieste", nume ce sugereaza viata.

9) Zaharia.

10) Allah.

11) Zaharia.

12) Ca ea a zamislit. pentru a-Ti aduce Tie multumire.

13) Allah.

14) Nu vei putea vorbi trei zile si trei nopti, cu toate ca nu vei avea nic

boala in trup sau la limba.

15) Zaharia.

16) Locul in care se ruga.
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12. [Si Noi am zis]: "O, loan, primeste Cartea'^''' intru putere!<^^' Si

i-am daruit Noi intelepciune, pe cand el era inca un copil,

13. Ca si indurare din partea Noastra si curatenie*^^'; si era el

cucernic

14. Si iubitor fata de parintii lui; si nu era el semet, nici indaratnic.

15. Si pacea fi-va asupra lui'^"' in ziua cand se va fi nascut el, ca si in

ziua cand se va sfarsi si in ziua cand va fi readus in viata*^^' [din nouj!

16. Pomeneste in Carte [Coranul] si de Maria, cand ea s-a retras de la

neamul ei Tntr-un loc spre rasarit*^^)

17) Tora.

18) Invata Tora cu staruinta si seriozitate!

19) De pacate; binecuvantare.

20) De la Allah.

21) In Ziua de Apoi odata cu celelalte fapturi.

22) La rasarit de ierusalim, ca sa nu fie impiedicata de la adorare. Povestea
Mariei. Maria s-a izolat de neamul ei intr-un loc situat la est de Ierusalim si a stat

intr-o odaie. Allah 1-a trimis la ea pe Gavriil cu infatisarea unui barbat adevarat,

dar cand l-a vazut, i-a fost teama de el si i-a zis: Caut indurare si aparare de tine

la Cel Milostiv. Stai departe de mine, daca esti cuvios! Insa el i-a raspuns: Allah m-

a trimis la tine ca sa-ti vestesc ca vei fi mama unui prune curat si bun. Dar ea i-a

raspuns uluita: Cum sa am un prune, cand eu sunt fecioara, nu m-a atins nici un

barbat si nu am preacurvit cu nimeni! H i-a raspuns: Allah iti vesteste ca acest lucru

este usor pentru El si ca voieste sa-1 faca pe pruned tau o minune pentru oameni
si o indurare din partea Sa fata de ei. Si lucrul este ca si infaptuit de vreme ce I-

a hotarat Allah. Si l-a zamislit Maria pe Isus si s-a mutat intr-un loc departe de

lume. Cand au apucat-o durerile facerii, se afia langa trunchiul unui curmal si a zis

ea: Ce bine ar fi fost, daca as fi murit inainte de aceasta si lumea ar fi uitat de

mine si nu m-ar mai fi cunoscut! Dar pruncul i-a vorbit de sub ea, zicandu-i: Allah

a facut mai jos de tine un paraias din care sa bei si sa te speli si scutura trunchiul

de curmal, iar din el vor cadea langa tine curmale coapte. Mananca, bea si fii

increzatoare! Iar de vei vedea oameni, nu vorbi cu ei, ci spune-le lor numai atat:

I-am juruit lui Allah sa postesc si nu pot sa vorbesc. . . Apoi l-a luat Maria in brate

pe pruncul ei, Isus, si a intrat in Ierusalim. Cand au vazut-o, oamenii i-au zis:

Maria, ai savarsit un pacat ingrozitor! Tu semeni cu Aaron in privinta credintei.

Tatal tau nu a fost facator de rau, iar mama ta nu a preacurvit. Maria a aratat spre

Isus. fara sa scoata un cuvant. ca si cand ar fi voit sa zica: Vorbiti cu el! Dar ei au

zis: Cum sa vorbim cu un prune in scutece? Atunci le-a raspuns Isus: Eu sunt un
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17. Si a pus intre ea si intre ei un val! Si atunci am trimis la ea Duhul
Nostru*^'^', care i s-a aratat cu infatisarea unui om adevarat.

18. A zis ea: "Caut aparare la Cel Milostiv fata de tine! Daca tu esti

cuvios, [nu te apropia de mine]!"

19. 1-a raspuns el: "Eu sunt numai un trimis al Domnului tau*^'^' ca

sa-ti vestesc un prune curat!"

20. Insa ea a zis: "Cum sa am eu un prune, daca nu m-a atins nici un
barbat'2^> si nici tarfa nu sunt?"

21. 1-a raspuns eF*^': "Asa este! Dar Domnul tau a zis: "Acesta pentru

Mine-i [un lucm] usor! Si-1 vom face Noi un semn pentru oameni*^'' si o

indurare din partea Noastra!*^^' Acesta-i un lucru [de mult] hotarat!"'^^'

22. Si ea 1-a zamislit si s-a retras cu el intr-un loc departat*'^^'.

23. Si-au apucat-o durerile langa trunchiul unui curmal si a zis ea: "O,

de as fi murit inainte de aceasta si cu totul de-as fi fost uitata!"'^!)

24. Dar [un glas] a strigat-o'-^^' de sub ea, [zicandu-i]: "Nu fi mahnita!

Domnul tau a facut mai jos de tine un paraias!

O^^O
rob al lui Allah. El mi-a trimis Cartea Lui si m-a facut un profet binecuvantat,

poruncindu-mi sa implinesc rugaciunea si milostenia toata viata mea, sa fiu

cuviincios cu mama mea. Maria. Si nu m-a facut pe mine trufas, nici nesupus fata

de Domnul meu si ticalos. Si mi-a daruit mie liniste si pace pentru tot cursul vietii

mele, de la nastere si pana la moarte, precum si cand Allah ma va aduce din nou
la viata in Ziua Invierii.

23) Gavriil.

24) Asadar, nu trebuie sa te temi de mine.

25) Nu sunt casatorita cu nici un barbat.

26) GavriU.

27) Un semn al atotputerniciei Creatorului lor

28) Pentru tine, pentru ca ti-a fost data tocmai tie aceasta cinste si pentru

neamul tau prin buna lui calauzire.

29) De catre Allah.

30) Pentru a se feri de clevetiri.

31) Un lucru uitat, de care sa nu-si aduca aminte nimeni.

32) Isus sau - dupa o alta interpretare - arhanghelul Gavriil.
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25. Si scutura spre tine trunchiul de curmal, caci el va lasa sa cada
langa tine curmale proaspete coapte!'^^'

26. Asadar, mananca, bea si fii fericita [de copilul tau]! lar de vei

vedea tu vreun om*^'^', spune-i lui*^^': "Eu i-am juruit Celui Milostiv un
post'^*^' si de aceea nu voi sta astazi de vorba cu nici un om!"

27. Apoi a venit cu el la neamul ei, purtandu-1 [in bratej. Si i-au zis ei:

"O, Maria, tu ai facut un lucru ingrozitor!

28. O, sora a lui Aaron*^^', tatal tau nu a fost un om [facator] de rau,

iar mama ta nu a fost o tarfa!"

29. Ea [Maria] a facut semn spre el'^^', dar ei au zis: "Cum sa vorbim

cu acela care este un prune de leagan?"''^^'

30. Dar el [pruncul] a zis: "Eu sunt robul lui Allah! El mi-a daruit

Scriptura*'^^' si m-a facut profet!

31. Si El m-a binecuvantat, oriunde as fi''^^', si mi-a poruncit

Rugaciunea [As-Salat] si Dania [Az-Zakat]^^^\ cat voi trai,

32. Si bunacuviinta fata de nascatoarea mea! Si nu m-a facut pe
mine trufas, nici ticalos!

33. Si pacea fie asupra mea in ziua in care m-am nascut si in ziua in

care voi muri si in ziua in care voi fi adus la viata [din nou]!"*'*-^'

33) Allah a voit prin aceste doua minuni sa o consoleze pe Maria si sa-i arate

ca pruncul este cu adevarat o indurare pentru oameni. Astfel. prima data a facut

sa curga un paraias in locul parjolit de seceta, iar a doua oara a facut ca trunchiul

uscat de curmal sa dea roade proaspete si coapte.

34) Si el te va intreba.

35) Prin semne.

36) Aici cu sensul de "tacere".

37) Profetul Aaron, de care te leaga atat rudenia cat si evlavia.

38) Spre pruncul Isus.

39) Infasat in scutece.

40) Evanghelia.

41) Mi-a harazit mie sa fac bine, oriunde ma voi afla si sa transmit revelatia

pentru mantuirea sufletelor si infrangerea poftelor.

42) Rugaciunea este asociata intotdeauna cu milostenia si acest lucru a fost

propovaduit si de profetii de dinaintea Islamului.

43) Aici se termina ce a grait Isus in leagan.
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34. [Spune, Muhammed] : "Acesta este Isus, fiul Mariei!" Aceasta este

povestea adevarata de care ei se indoiesc!''^'^'

35. Nu se cuvine ca Allah sa-Si atribuie un fiu! Marire Lui! Daca El

hotaraste un lucru, atunci El zice "Fii!", iar el este!''^^'

36. Allah este Domnul meu si Domnul vostru. Adorati-L pe El si

acesta este un drum drept!

37. Dar sectele se cearta Tntre ele*'^'^' si va fi vai pentru aceia care nu
cred <*''', la vederea unei Zile cumplite!*'^^'

38. Cat de limpede vor auzi si vor vedea ei in Ziua cand vor veni la

Noi*'^^'! Insa nelegiuitii sunt astazi*^'^' intr-o ratacire de netagaduit!'^^'

39. Avertizeaza-i pe ei, [prevenindu-i] despre Ziua caintei cand totul va

fi hotarat, pentru ca ei sunt nepasatori'^^) gj ^^ (-red!

40. Noi mostenim cu adevarat pamantul cu toti cei care sunt pe el si

la Noi se vor Tntoarce ei!*^^'

41.
adevar*^'^' si un profet!

42. Cand i-a spus el tatalui sau*^^': "O, tata! Pentru ce te inchini tu la

ceea ce nu aude, nu vede si nu-ti este de nici un folos?

43. O, tata! Mi-a venit mie stiinta care tie nu ti-a venit! Deci urmeaza-
ma si eu te voi calauzi pe un drum drept!

o^g^o
44) Unii dintre ei socotind ca este rodul preacurviei, altii dintre ei socoti

este fiul lui Allah, altii socotind ca este o intrupare a lui Allah.

45) Cum si-ar putea inchipui cineva ca eel care are aceasta putere ar

46) In primul rand, iudeii si crestinii au avut pareri diferite in legatura cu

iar in al doilea rand, diferitele secte crestine au emis interpretari deosebite.

47) Evreii si crestinii care sunt in divergenta asupra lui Isus.

48) In vederea Judecatii din Ziua de Apoi.

49) Dupa ce in aceasta lume au fost surzi si orbi.

50) In aceasta viata.

51) Din cauza indiferentei si neputintei de a auzi si a vedea.

52) ]ndiferenti la ceea ce se va intampla cu ei in Viata de Apoi.

53) In Ziua Invierii, pentru rasplata.

54) Adevarul despre Allah Cel Unic si nu a spus minciuni niciodata.

55) incercand sa-I faca sa renunte la idoli si sa-I cheme la monoteism.
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44. O, tata! Nu te inchina la Seitan*^^', caci Seitan a fost razvratit

impotriva Celui Milostiv [Ar-Rahman]\

45. O, tata! Ma tern sa nu te atinga o osanda de la Cel Milostiv'^'' [Ar-

Rahman] si sa nu devii un aliat a lui Seitan !"'^^'

46. 1-a raspuns*^^': "O, Avraam! Te lepezi tu de zeii mei? Daca nu
Tncetezi, eu te voi alunga cu pietre! Pleaca departe de mine pentru

vreme indelungata!"

47. A zis*'^^': "Vei avea numai pace [din partea mea]! Ma voi ruga de

iertare la Domnul meu pentru tine, caci El este binevoitor cu mine.

48. Eu ma despartesc de voi<*^^', ca si de ceea ce chemati voi in locul

lui Allah*^^' si-L voi chema pe Domnul meu'^'^'. Poate ca eu nu voi fi

nefericit*^'^' pentru chemarea Domnului meu!

49. Si dupa ce s-a despartit de ei si de ceea ce adorau ei in locul lui

Allah, Noi i-am daruit lui pe Isaac si pe lacob**^^' si din fiecare Noi am
facut un profet.

50. Si le-am daruit Noi din indurarea Noastra si i-am facut Noi sa fie

laudati de oameni.

51. Si pomeneste-1 in Carte pe Moise! El a fost ales si a fost un trimis

si un profet.

52. Noi 1-am chemat din partea dreapta a Muntelui Tor si 1-am apro-

piat de Noi ca tainic'*^*^)

o^g^o

56) Prin adorarea idolilor.

57) Din cauza ca te razvratesti impotriva Celui Milostiv si te alie:

au.

58) Asociindu-te cu el si impartind cu el pedeapsa lui.

59) Tatal sau.

60) Avraam, tatalui sau.

61) Ma indepartez de tine si de neamul tau.

62) Idolii vostri, prin chemare intelegand adorare.

63) Ma voi inchina numai Lui.

64) Dezamagit.

65) Adica, i-am facut Noi profeti dintre fiii si nepotii sai.

66) Confident, caci am vorbit cu el direct, fara mijlocitor.
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53. Si i 1-am daruit Noi, prin indurarea Noastra, pe fratele sau
Aaron, ca profet.

54. Si pomeneste-1 in Carte pe Ismail!*^^' El a fost credincios fagadu-

intei sale, si a fost el un trimis si un profet.

55. El a poruncit neamului sau Rugaciunea [As-Salat] si Dania [Az-

Zakat] si a fost pentru Domnul sau un rob placut.

56. Si pomeneste-1 in Carte pe Idris! El a fost iubitor de adevar si

profet! (68)

57. Si Noi 1-am ridicat pe o treapta inalta'^^'.

58. Acestia*''*^' sunt cei de care Allah s-a indurat''''^' dintre profeti, din

urmasii lui Adam, din aceia pe care Noi i-am purtat cu Noe, din

urmasii lui Avraam si ai lui Israel'''^' si din aceia pe care Noi i-am

calauzit si i-am ales, lar cand versetele Celui Milostiv li se recitau, ei

cadeau prosternandu-se, plangand*^'^'

59. Si le-au urmat lor urmasi care s-au lepadat de rugaciune si s-au

luat dupa pofte, iara ei se vor afla in pierdere*'''^',

60. Afara de aceia care se vor cai*^^', vor crede si vor implini fapte

bune, caci acestia vor intra in Rai si nu vor fi nedreptatiti nicicum,

61. in gradinile Edenului, pe care Cel Milostiv le-a fagaduit robilor Sai
- [si ei au crezut in aceasta fagaduinta] nevazuta - caci fagaduinta Lui

se va implini*''*^'.

62. Ei nu vor auzi in ele [nici un fel de] vorbe desarte, ci numai
"Pace!" Si ei vor avea in ele hrana lor, dimineata si seara.

o^g^o

67) Fiul lui Avraam.
68) Profet anterior lui Noe.

69) Cinstea de a fi profet.

70) Cei mentionati in aceasta sura, de la Zaharia pana la Idri;

71) Cu binefacerile sale religioase si nereligioase.

72) Adica lacob.

73) La auzirea acestui verset se recomanda prosternarea.

74) Vor avea parte de rau si de pedeapsa.

75) Pentru abandonarea rugaciunilor si urmarea poftelor.

76) Intrucat El nu si-o incalca.
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63. Acesta este Raiul*'^' pe care Noi il dam ca mostenire robilor

Nostri care sunt evlaviosi.

64. Noi'''^' nu pogoram decat la porunca Domnului tau*''^'. Ale Lui'^°'

sunt toate care se afla dinaintea noastra si care se afla inapoia

noastra si cele care se afla intre acestea. Si Domnul tau nu uita

niciodata!

65. El este Stapanul cerurilor si al pamantului si al celor ce se afla

Tntre cele doua. Adora-L pe El si fii statornic in adorarea Lui! Oare
mai stii tu pe altcineva cu asemenea nume?"'^^'

66. Si zice omul'^^). "Qare daca am murit, voi mai fi eu iarasi adus
Tnapoi la viata?"

67. Dar oare nu-si aduce omul aminte ca Noi 1-am creat mai inainte,

dupa ce el nu fusese nimic?

68. Pe Domnul tau! li vom aduna pe ei si pe seitani, apoi li vom
aduce pe ei in genunchi, de jur Tmprejurul Gheenei.

69. Apoi ii vom scoate Noi din fiecare grup pe aceia care au fost cei

mai inversunati impotriva Celui Milostiv.

70. Apoi, Noi stim eel mai bine care dintre ei merita sa fie arsi.

71. Si nu se afla nimeni printre voi care sa nu treaca pe acolo*^'^'.

Aceasta este o hotarare nestramutata a Domnului tau.

72. Dupa aceea, li vom mantui Noi pe cei care au fost cu frica, iar

pe cei nelegiuiti li vom lasa acolo in genunchi'^'^'.

73. Si cand li se citesc versetele Noastre cele limpezi, zic aceia care

nu cred catre aceia care cred: "Care din cele doua grupuri are o

situatie mai buna si o tovarasie mai placuta?"

77) Cei descris.

78) Acestia sunt ingerii care se adreseaza lui Muhammed.
79) Raspuns dat idolatrilor care pretindeau ca arhanghelul Gavriil 1-ar fi parasit

pe Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!

80) Ale lui Allah.

81) Semen sau egal cu El.

82) Necredinciosul care tagaduieste invierea.

83) In Ziua de Apoi fiecare va trece pe podul Sirat aflat deasupra ladului,

fiecare va vedea focul dar nu vor cadea decat cei pacatosi si necredinciosi.

84) Ei nu vor putea sa treaca dincolo de Infern.
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74. Dar cate neamuri care li intrec pe ei ca avere si ca infatisare am
nimicit Noi inaintea lor?!

75. Spune: "Acelora care sunt in ratacire Cel Milostiv le va prelungi

zilele pentru un timp, pana ce ei vor vedea fie chinul, fie Ceasul [cu

care ei sunt amenintati]'^^'. Atunci vor sti ei cine are loc mai rau si cine

este mai slab in osteni'^^'.

76. Allah va spori calauzirea celor care sunt bine calauziti, iar faptele

bune care raman*^^' vor avea mai buna rasplata de la Domnul tau si o
mai buna urmare*^^'.

77. L-ai vazut pe acela care nu a crezut in versetele Noastre si a zis

"Mi se vor darui mie*^^' neindoielnic avere si copii?"

78. Oare a patruns el Necunoscutul sau a incheiat el un legamant cu

Cel Milostiv?(50)

79. In nici un caz! Iar Noi vom scrie ceea ce spune si-i vom spori Noi
chinul(5i)

80. Noi vom lua de la el mostenire ceea ce spune el'^^' si va veni la

Noi singur.

81. Ei si-au facut alti zei in locul lui Allah, ca sa le fie lor aparatori

[impotriva pedepsei].

82. Dar dimpotriva! [Acesti zei] se vor lepada de adorarea lor si le

vor fi lor dusmani.

83. Tu nu ai vazut ca Noi am trimis seitanii asupra necredinciosilor ca

sa-i atate pe ei cu furie?

85) Allah le da lor ragaz pana la intalnirea cu Domnul lor si pana la sosirea

sorocului, cand vor vedea fie o pedeapsa in timpul vietii - cum este uciderea,

luarea in captivitate si umilinta - asa cum s-a intamplat in batalia de la Badr - fie

pedeapsa din Ziua Invierii.

86) Are mai putine ajutoare.

87) Faptele ale caror foloase raman.

88) Urmare si intoarcere.

89) In Viata de Apoi.

90) Pentru ca el nu poate

cai.

acest lucru decat prin una din aceste doua

91) Ca rasplata din pricina batjocurii.

92) Averea si copiii li vom lua de la el, iar

ra nimeni si nimic care i-ar putea fi de ajutor.

1 Ziua Invierii singur,
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84. Deci nu te grabi impotriva lor!'^^' Noi tinem socoteala precisa [a

tuturor faptelor lor].

85. In Ziua in care li vom aduna pe cei cu frica la Cel Milostiv, venind
grupuri,*^'*'

86. Si-i vom mana pe nelegiuiti catre Gheena ca [pe o turma] la

adapatoare,

87. Ei nu vor putea mijloci, afara de aceia care au facut un legamant
fata de Cel Milostiv! (55)

88. Si ei(56) zic: "Cel Milostiv si-a luat un fiu!"'^?)

89. Voi spuneti un lucru cumplit!

90. Aproape ca cerurile se crapa de aceste [vorbe], pamantul se

despica si muntii se prabusesc in farame,

91. Pentru ca ei li atribuie Celui Milostiv un fiu,

92. in vreme ce nu se cuvine ca Cel Milostiv sa-si ia un fiu!

93. Toti cei care se afla in ceruri si pre pamant vor veni la Cel
Milostiv ca robi,

94. El i-a socotit si i-a numarat pe ei bine.

95. Si fiecare dintre ei va veni la El in Ziua Invierii singur'^^).

96. Acelora care cred si savarsesc fapte bune Cel Milostiv le va arata

iubire.

97. Si Noi 1-am facut usor, in limba ta, pentru ca tu sa-i binevestesti

prin el pe cei cu frica*^^) si sa previi prin el un neam neTnduplecat*^°°'.

98. Si cate neamuri am nimicit Noi Tnainte de ei! Mai simtesti vreun
singur [om] din ele? Sau mai auzi tu cea mai mica soapta a lor?

O^^O
93) Cu pedeapsa, pentru a curati pamantul de ei.

94) Asemeni calaretilor care vin la regii lor pentru a-si primi darurile.

95) Nu vor putea mijloci decat acei credinciosi carora Allah le va ingadui

pentru faptele bune pe care le-au savarsit, cum sunt profetii, martirii etc.

96) Crestinii, evreii si arabii pagani.

97) Adica Isus, Ezra si ingerii.

98) Fara nici un fel de slujitori sau sprijinitori sau de cei care au pretins ca 1(

vor fi mijlocitori.

99) Cu frica de pedeapsa lui Allah.

100) Neamul Qurays, care refuza sa primeasca Adevarul.
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||o| SURAT TA-HA<i'

(Mekkana [45]; 135 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ta, Ha.

2. Noi nu ti-am pogorat Coranul pentru ca tu sa fii nefericit*^',

3. Ci ca o vestire pentru acela care se teme [de Allah],

4. [Si ca] o revelatie de la Acela care a creat pamantul si cerurile cele

Tnalte.

5. Cel Milostiv care s-a asezat pe Tron,

6. Ale Lui sunt cele din ceruri si cele de pre pamant, precum si cele

care se afla intre cele doua si sub tarana*-^'.

7. Si daca tu rostesti vorbele cu glas tare, El stie, [neindoielnic], taina

si ceea ce este chiar si mai ascuns**^'.

8. Allah! Nu exista alta divinitate in afara de El! Ale Lui sunt numele
cele mai frumoase!*^'

9. Oare ai aflat tu istoria lui Moise?

10. Cand a vazut el un foe si a zis catre familia lui: „Ramaneti [aici]!

Eu vad un foe! Poate ca o sa va aduc un taciune de la el sau voi afla

la foe calauzire!".

11. Si cand a ajuns la el'^', a fost el strigat: „0, Moise!

1) Numita astfel dupa literele respective care apar in versetul (1); Vezi 2:1 si

nota. Se spune ca este unul dintre numele sau epitetele Profetului, iar dupa o alta

interpretare ar insemna "Ei. omule!" intr-un vechi idiom arab.

2) Pentru ca tu sa te ostenesti din pricina regretului pentru ei si pentru

necredinta neamului tau; "nefericit" cu sensul de "obosit".

3) Toate sunt sub autoritatea Lui, fara sa se poata schimba nimic fara voia Sa.

4) Cum ar fi gandurile, caci cunoasterea Lui cuprinde totul. adica atat ceea ce

este vizibil, cat si ceea ce este ascuns si tainuit.

5) Cele nouazeci si noua de epitete.

6) La foe.
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12. Eu sunt Stapanul tau! Scoate-ti incaltarile tale, caci tu te afli in

valea cea sfanta, Tuwa!

13. Eu te-am ales''''', deci asculta la ceea ce ti se reveleaza!

14. Eu sunt Allah si nu exista alta divinitatea in afara de Mine! Asadar,

venereaza-Ma<^' si implineste Rugaciunea [As-Salat], pentru pomenirea
Mea!(5)

15. Ceasul va sosi - de-abia il mai tin ascuns - pentru ca fiecare suflet

sa fie rasplatit dupa cum se osteneste!

16. Si sa nu te abata de la el(^°' acela care nu crede in el si urmeaza
poftei sale, pentru ca sa nu pieri!

17. Dar ce este aceea din [mana ta] dreapta, Moise?"

18. A raspuns el'^^': „Acesta este toiagul meu, pe care ma sprijin si cu

care scutur frunze pentru oile mele si de la care mai am si alte

19. A zis(^2': „Arunca-l, Moise!"

20. L-a aruncat si iata-1 [preschimbat intr-] un sarpe ce se tara.

21. A zis'^2': „la-l, fara sa te temi, caci Noi il vom readuce la prima sa

stare!(i4)

22. Si strange mana ta la subsuoara! Ea va iesi alba, fara nici o

vatamare - o alta minune,

23. Pentru ca sa-ti aratam [si altele] din minunile Noastre cele mai
mari!

24. Si purcede tu catre Faraon,'^^' caci el intrece orice masura!"

7) Pentru proorocire.

8) Numai pe Mine.

9) Pentru a Ma pomeni pe Mine cu inima. cu limba si cu toata fiinta ta.

10) De la credinta la sosirea acestui Ceas, adica a Invierii.

11) Moise.

12) Allah.

13) Allah.

14) II vom face din nou toiag, cum a fost initial.

15) Porneste catre el si cheama-1 sa se inchine Mie, avertizandu-1 asupra razbu-

nariiMele.
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25. A zis*^*^': „Doamne, deschide-mi mie pieptul*^'''

26. Si usureaza-mi mie lucrul [ce trebuie sa-1 implinesc]

27. Si dezleaga-mi nodul limbii mele,*^^'

28. Pentru ca ei sa priceapa vorbele mele!

29. Si da-mi mie un sfetnic din familia mea,*^^'

30. Pe Aaron, fratele meu,

31. Sporind prin el forta mea

32. Si fa-1 pe el partas la lucrul meu,*^°'

33. Pentru ca noi sa Te laudam mereu

34. Si sa Te pomenim mereu!

35. lar Tu intotdeauna ne-ai vazut pe noi, [stiind astfel tot ceea ce noi

facem]!"(2i)

36. A zis<22': „Cererea ta a fost implinita, Moise!

37. Si Noi ti-am mai daruit gratia Noastra si alta data,

38. Cand i-am revelat mamei tale ceea ce a fost revelat:

39. „Aseaza-l pe el intr-un sicrias si arunca-1 pe el in valuri, pentru ca

apoi apa fluviului sa-1 arunce la mal, de unde il va lua un dusman al

Meu si dusman al lui!" Si am pogorat asupra ta dragostea Mea [si sa fi

iubit si de ceilalti], pentru ca tu sa fii crescut sub ochii Mei.'^^'

o^g^o

16) Moise.

17) Pentru a patrunde mesajul in inima mea.

18) Pentru a putea vorbi in limba lui Faraon.

19) Care sa ma ajute in transmiterea mesajului.

20) La transmiterea mesajului.

21) Cunoscandu-ne foarte bine.

22) Allah.

23) Am facut ca tu sa fii iubit de oameni.
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40. Si iata cum sora ta mergea, [urmandu-te], si a zis ea: „Sa va arat

eu pe cineva care sa-1 intretina'^'*' si sa-1 creasca?" Si te-am inapoiat

Noi mamei tale, pentru ca ea sa se bucure si sa nu mai fie mahnita!

[Si atunci cand] ai ucis un suflet*^^', Noi te-am mantuit de intristare. Si

te-am incercat Noi in fel si chip. Apoi tu ai ramas ani in sir printre

neamul din Madyan'^^). Apoi ai venit [aici], asa cum a fost oranduiala,

Moise!

41. Si te-am ales Eu pentru [slujirea] Mea<^^'.

42. Pleaca tu Tmpreuna cu fratele tau, cu minunile Mele, si sa nu
Tncetati sa Ma pomeniti pe Mine!

43. Duceti-va la Faraon'^^), caci el a intrecut orice masura!

44. Si spuneti-i lui vorbe blande! Poate ca el isi va aduce aminte sau

se va teme!"<2^'

45. Au zis ei*^^': „Doamne, ne e frica sa nu ne pedepseasca degraba

si sa nu Tntreaca masura". '^^'

46. A zis*^^': „Nu va fie frica! Eu sunt langa voi. Aud si vad.

47. Deci mergeti la el si ziceti: "Noi suntem solii Domnului tau.

Trimite-i pe fiii lui Israel Tmpreuna cu noi si nu-i mai chinui!(33) Venim
la tine cu un semn de la Domnul tau. Pacea asupra aceluia care

urmeaza calea cea dreapta!

48. Ni s-a revelat noua ca osanda este pentru acela care tagaduieste

credinta si Ti intoarce spatele"!

49. Atunci a zis*^'^': „Si cine este Domnul vostru, Moise?"

24) Sa-1 alapteze.

25) Un egiptean din neamul lui Faraon, cand a venit in ajutorul unui israelit.

26) In compania profetului Suayb.

27) Te-am facut profet onorat si binecuvantat.

28) Porunca este adresata lui Moise si lui Aaron.

29) De pedeapsa Mea.

30) Moise si Aaron.

31) Si sa porunceasca uciderea noastra.

32) Allah.

33) Slobozeste-i din robie.

34) Faraon.
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50. I-a raspuns eP^': „Domnul nostru este acela care a dat fiecaruia

firea sa si apoi 1-a calauzit".*^^'

51. Atunci 1-a intrebat*'^^': „Si ce spui despre neamurile cele vechi?"

52. I-a raspuns'3^': „Stiinta despre ele se afla la Domnul meu intr-o

carte*'^^'. Domnul meu nu greseste si nu uita.

53. El este acela care v-a facut pamantul ca leagan''^^' si v-a facut

voua pe el drumuri si a pogorat apa din cer." Si prin ea am facut sa

rasara soiuri de felurite plante.

54. Mancati si lasati sa pasca vitele voastre!*'^^' Intru aceasta sunt

semne pentru cei daruiti cu minte.

55. Din el*'^^' v-am creat*'^^', in el va vom intoarce si din el va vom
scoate Tnca o data".

56. Si i-am aratat Noi''^'^' toate semnele Noastre, insa el le-a tagaduit

si nu a voit [sa creada].*'^^'

57. Si a zis el*'**^': „Ai venit la noi ca sa ne scoti din pamantul nostru cu

vrajile tale, Moise!

58. Iti vom aduce si noi vraji asemenea lor. Deci hotaraste intre noi si

tine o intalnire de la care sa nu lipsim nici noi, nici tu, intr-un loc

convenabil!"

59. A zis*'^^': „intalnirea cu voi va fi in ziua de sarbatoare si lumea sa

se adune dimineata!"

c:jw^)
35) Moise.

36) L-a calauzit catre ceea ce i:

37) Faraon.

38) Moise.

39) Tabla pastrata.

40) Asternut sau pat.

41) Din ele.

42) Din pamant.

43) L-am creat pe stramosul vo

44) Lui Faraon.

45) Sa creada in Allah Cel Uni

46) Faraon.

47) Moise.
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60. Si a plecat Faraon, a adunat viclesugul sau''^^' si apoi s-a intors [la

intalnire].

61. Le-a zis Moise: „Vai voua! Nu nascociti minciuna impotriva lui

Allah, caci va va nimici cu pedeapsa Lui! lar aceia care vor nascoci,

vor pierde!"

62. Si au discutat ei intre ei*'^^' despre lucrul lor, dar au tinut aceasta

Tntr-ascuns.

63. Apoi au zis ei'^°': „Acestia sunt doi vrajitori care voiesc sa va

alunge din pamantul vostru cu farmecele lor si sa va ia randuiala

voastra cea desavarsita.

64. Adunati-va, asadar, viclesugul vostru si veniti intr-un singur rand,

caci astazi va izbandi acela care va fi deasupra!"

65. Apoi au zis'^^': „0, Moise, arunci tu [primul, toiagul tau] sau vom
fi noi primii care arunca?''

66. El<52) a 2is: „Ba aruncati voi!" Si i s-a parut lui ca funiile si

toiegele lor'^'^' se tarasc in urma vrajii lor.

67. Si Moise a simtit oarecare teama in sufletul sau.

68. Atunci i-am zis Noi: „Nu te teme, caci tu vei fi deasupra!

69. Arunca ce ai in dreapta ta si aceasta va inghiti ce au facut ei,

caci ei au facut doar viclesug de vrajitor, iar vrajitorul nu va izbandi,

oriunde ar fi el!".

70. Si vrajitorii s-au aruncat, prosternandu-se, si au zis: „Noi credem
in Domnul lui Aaron si Moise!".

O^^O

48) Vrajitorii si obiectele cu

49) Vrajitorii.

50) Cand vorbeau intr-ascur

51) Vrajitorii si Faraon.

52) Moise.

53) Pe care le-au aruncat e
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71. A zis*^'^': „Credeti in el inainte ca eu sa va ingadui? El este mai

marele vostru, care v-a invatat vrajitoria! Eu va voi taia mainile si

picioarele voastre in crucis si va voi rastigni de trunchiurile palmierilor si

astfel veti sti voi care dintre noi este mai aspru si mai statornic in chin!

72. Au zis ei: „Noi nu te putem tine mai presus*^^' decat dovezile

limpezi care ne-au venit*^*^' si decat Cel care ne-a creat! Hotaraste

ceea ce vrei sa hotarasti, dar tu nu vei hotari decat in aceasta viata a

lumii!

73. Noi credem in Domnul nostru, pentru ca El sa ne ierte pacatele

noastre si vrajitoria la care ne-ai nevoit!'' lar Allah este mai bun [la

rasplata] si mai statornic [la pedeapsaj.

74. Cel ce vine nelegiuit la Domnul sau, acela va avea parte de
Gheena, in care el nici nu va muri, dar nici nu va trai.

75. lar aceia care vin la El credinciosi si care au savarsit fapte bune,

aceia vor avea treptele cele mai inalte,

76. Gradinile Edenului, pe sub care curg paraie. Vesnic vor avea ei

salas in ele, caci aceasta este rasplata acelora care s-au curatit".'^''

77. 1-am revelat Noi lui Moise: „Purcede noaptea cu robii Mei si

croieste-le lor un drum uscat prin mare! Nu-ti fie teama ca vei fi ajuns

din urma<^^' si nu-ti fie frica!"

78. Si a pornit Faraon pe urma lor cu ostenii sai, dar marea i-a

cuprins pe ei si i-a acoperit cu totul.

79. Insa Faraon a dus poporul sau in ratacire*^^' si nu 1-a calauzit pe
drumul cel bun.

80. O, fii ai lui Israel, Noi v-am mantuit de vrajmasul vostru*^'^' si v-am
oranduit voua intalnire la coasta cea din dreapta a Muntelui! Si am
pogorat asupra voastra mana si prepelitele!

o^g^o
54) Faraon.

55) Nu te putem prefera.

56) De la Allah, prin intermediul lui Moise.

57) De necredinta si de pacate.

58) De Faraon si de oastea lui.

59) La pieire.

60) De Faraon si de neamul lui.
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81. „Mancati din bunatatile cu care v-am inzestrat, insa nu intreceti

masura intru aceasta, ca sa nu va loveasca mania Mea, caci, eel pe
care-1 loveste mania Mea, este pierdut!

82. Eu sunt iertator cu acela care se caieste*^^', crede si implineste

fapte bune si apoi se lasa calauzit pe calea cea buna".

83. „Si de ce te-ai grabit [sa te indepartezi] de neamul tau, Moise?"

84. A zis**^2). £j sunt pe urmele mele si eu am grabit spre Tine,

Doamne, pentru ca sa fii multumit".*'^^'

85. A zis*^'^': „Noi am pus neamul tau la incercare, dupa tine'^^', si

As-Samiri*^^' 1-a dus pe el in ratacire".

86. Atunci s-a Tntors Moise la neamul sau, manios si mahnit, si a zis:

„0, neam al meu! Nu v-a facut Domnul vostru frumoasa fagaduire*'^'')?

Legamantul a fost prea lung pentru voi*'^^' sau ati vrut sa se abata

asupra voastra mania Domnului vostru si de aceea ati calcat faga-

duinta(65) fg^^tg ^^jg?"

87. Ei au zis: „Noi nu am calcat fagaduinta data tie cu voia noastra*^°',

Tnsa noi am fost Tncarcati cu sarcini de podoabe ale neamului [lui

Faraon] si le-am aruncat noi [in foc]*^^' si asemenea le-a aruncat si

As-Samiri"

.

o^g^o
61) Se caieste pentru necredinta, idolatria, pacatele sau ipocrizia sa.

62) Moise.
'

63) Sa fii multumit de mine pentru ca m-am grabit sa ma supun poruncii Tale

si sa fiu credincios fagaduintei.

64) Allah.

65) Dupa plecarea ta la intalnirea cu Mine.

66) As-Samiri - un nume de origine egipteana c

o porecla data evreilor aflati in Egipt, sau un nume
Samaria din Palestina.

67) Promisiunea de a-i revela Tora pentru a se

68) Timpul cat am lipsit de la voi.

69) Fagaduinta de a ramane statornici in religia

intoarce.

70) Ci datorita vicleniei lui As-Samiri.

71) Pentru a le topi.
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88. Si le-a scos''''^' lor un vitel - un corp [neinsufletit] cu muget - si ei

au zis*^^': „Acesta este Domnul vostru si Domnul lui Moise, insa el 1-a

uitat".(74)

89. Oare n-au vazut ei ca el nu le raspundea cu nici o vorba si ca el

nu avea putere sa le faca lor un rau sau sa le fie spre folos?

90. Si le zisese si Aaron mai inainte''''^': „0, neam al meu! Voi ati fost

numai ispititi prin aceasta!*^^' Insa Domnul vostru cu adevarat este Cel

Milostiv. Asadar, urmati-ma si ascultati de porunca mea! "''''''

91. Dar ei au raspuns: „Vom ramane adoratori ai lui pana ce se va

intoarce Moise la noi".

92. A zis<^^', atunci: „Ce te-a impiedicat, Aaron, cand i-ai vazut ca ei

se due in ratacire,'^^'

93. Sa vii dupa mine?*^°' Te-ai razvratit si tu impotriva poruncii

mele?!"(8i)

94. A zis*^^': „0, fiu al mamei mele! Nu ma apuca nici de barba, nici

de [parul din] cap! Mie mi-a fost teama sa nu zici: Tu i-ai dezbinat pe
fiii lui Israel si nu ai asteptat porunca mea!*^^'"

95. A zis'S'i': „Si care a fost socoteala ta, o, As-Samiri?"*^^)

96. A raspuns'^^': „Eu am vazut ceea ce ei nu au vazut: am luat o

mana [de tarana] de pe urma trimisului'^'' si am aruncat-o [in foe]. Asa
mi-a spus sufletul meu".

72) Le-a modelat.

73) As-Samiri si cei care au fost ademeniti de el.

74) Moise a uitat de el si s-a dus sa-L caute pe Muntele Tor.

75) Adica inainte de revenirea lui Moise la ei.

76) Ati ratacit, inchinandu-va lui.

77) In ceea ce priveste adorarea lui Allah si respingerea vitelului.

78) Moise.

79) Prin adorarea vitelului.

80) Sa alergi dupa mine si sa-mi spui ce s-a intamplat.

81) De a-mi tine locul in absenta si de a rezolva treburile neamului.

82) Aaron.

83) Lasandu-i fara pastor si neramanand in mijlocul lor.

84) Moise.

85) De ce ai facut acest lucru?

86) As-Samiri.

87) Gavriil, in opinia majoritatii comentatorilor.
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97. A zis*^^': „Du-te! In aceasta viata vei spune tu [la toata lumea]:

„Nu ma atingeti*^^'!" Si vei avea tu o intalnire de la care nu vei putea

lipsi*^'^'. Si priveste la Domnul tau, caruia i-ai ramas credincios! Noi il

vom preface in pulbere si-1 vom risipi in mare".

98. Ci Domnul vostru este numai Allah, afara de care nu exista alta

divinitate. lar El le cuprinde pe toate cu stiinta.

99. Astfel Tti povestim Noi istorisiri despre cele care au trecut si iti

dam Noi tie o pomenire*^^' din partea Noastra*^^'.

100. lar aceia care se indeparteaza de el [Coran] vor purta in Ziua

Invierii o povara*^^'.

101. Si vesnic vor fi ei intr-aceasta'^'^'. Si ce grea povara vor avea ei

in Ziua Invierii!

102. Ziua in care se va sufla in trambita si-i vom aduna pe cei

nelegiuiti, invinetiti!

103. Si ei vor susoti intre ei: „Voi nu ati zabovit decat zece [zile]"!

104. Noi stim mai bine ceea ce spun ei, cand va zice eel cu purtarea

cea mai aleasa dintre ei: "Voi nu ati zabovit decat o zi!"

105. Te Tntreaba despre munti. Spune'^^': "Domnul meu li va face

praf, risipindu-i,

106. Si Ti va lasa'^^' ca pe un ses neted,

88) Moise.

89) Si i-a zis Moise: Pieaca! Esti aiungat din tabara credinciosilor! Nu te va

atinge nimeni cu un bine si nici tu nu vei atinge pe nimeni! [Aceasta era o

pedeapsa curenta la neamul lui Israel: omul era indepartat si se dadea de veste ca

el este pangarit, pentru ca nimeni sa nu se mai apropie de ell.

90) Aluzie la judecata.

91) Coranul este numit Pomenire {dhikr) pentru ca In ei sunt pomenite toate

cele de care au nevoie oamenii in legatura cu reiigia si cu viata lor. precum si

toate binefacerile lui Allah.

92) Allah i se adreseaza lui Muhammed - Allah sa-l binecuuanteze si sa-i

miluiasca!

93) O pedeapsa grea.

94) In chinurile neintrerupte.

95) O, Muhammed!
96) Va lasa locurile pe care s-au aflat ei.
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107. In care nu vei vedea ridicatura sau adancitura.

108. In Ziua aceea il vor urma pe eel care cheama, fara abatere*^^',

iar glasurile vor cobori smerite inaintea Celui Milostiv [Ar-Rahman] si

nu vei auzi decat o soapta.

109. In Ziua aceea nu va fi de folos mijiocirea, decat de la acela

caruia Cel Milostiv [Ar-Rahman] ii va ingadui si a carui vorba o va gasi

placuta.

110. EI stie ceea ce se afia in fata lor si ceea ce se afia in urma lor,

in vreme ce ei nu-L cuprind cu stiinta.

111. Fetele se vor pleca umilite in fata Celui Vesnic Viu [si]

Atotputernic [AZ-hfayy, Al-Qayyum] si nefericit va fi acela care va

purta o nedreptate.

112. Dar acela care savarseste fapte bune si este dreptcredincios nu
are a se feme de nedreptate sau de oprimare.

113. Astfel I-am pogorat Noi: un Coran in [limba] araba. Si am
deslusit in el amenintarile'^^', pentru ca sa fie ei cu teama*^^' si pentru

ca sa le trezeasca lor amintirea.

114. Si mai presus [de toate] este Allah - Regele, Adevarul

[Al-MaUk, al-Haqq]l Nu te grabi cu [recitarea] Coranului mai inainte

de a ti se incheia revelarea lui! Si spune: „Doamne, sporeste-mi mie
stiinta!"

115. Noi am incheiat un legamant cu Adam mai inainte*^'-"-'', insa el I-a

uitat si Noi nu am aflat in el tarie'^°^'.

116. Si cand Noi le-am zis ingerilor: „Prosternati-va dinaintea lui

Adam!<^°2'", s-au prosternat ei, afara de Iblis, care s-a impotrivit.

97) Vor raspunde celui care ii cheama la adunarea Invierii si vor veni spre ei

din toate partile. Iar eel care-i cheama este ingerul Israfil, care va suna in trambita

in Ziua Invierii.

98) Prin numeroase expresii. directe sau aluzive. prin numeroase pilde si prin

prezentarea de dovezi.

99) De necredinta si de pacate.

100) Legamantul facut cu Adam ca el sa nu se apropie de pomul oprit.

101) Taria de a tine legamantul.

102) In semn de respect si nu in semn de adorare a lui.
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117. Atunci am zis Noi: „0, Adam, acesta va este vrajmas tie si soatei

tale. [Fiti cu grija] sa nu va scoata pe voi din Rai si sa fii tu nefericit'^^^'!

118. El<^°''' este pentru tine; pentru ca sa nu-ti fie foame in el si sa

nu fii gol,

119. Pentru ca sa nu-ti fie tie sete in el si sa nu te loveasca dogoarea
soarelui".

120. Si 1-a ispitit pe el Seitan, zicandu-i: „0, Adam, vrei tu sa-ti arat

pomul vesniciei'^"^' si Tmparatia care nu piere?"

121. Si au mancat ei doi din el si li s-a aratat goliciunea lor si au

Tnceput sa coasa, pentru a se acoperi, frunze din Rai. Adam s-a

revoltat, asadar, Tmpotriva Domnului sau'-^'^^' si a ajuns in ratacire.

122. Apoi 1-a ales pe el Domnul sau, 1-a iertat pe el si 1-a calauzit.

123. El a zis'^°^): „Coborati amandoi din el [din Paradis]! Va veti fi toti

dusmani unul altuia*^°^'! Apoi, daca va mai veni la voi o calauzire din

partea Mea*^°^', acela care va urma calea Mea cea dreapta nu va

rataci si nu va fi nefericit*^^^'.

124. insa acela care se va indeparta de la Pomenirea Mea'^^^' va

avea parte de o viata grea si in Ziua Invierii il vom aduce pe el orb la

adunare.

125. El va zice: „Doamne, de ce m-ai adus pe mine orb, la adunare,

dupa ce mai inainte am fost eu bine-vazator?'^^^'"

126. li va zice lui'^^^). j^^^ ^um versetele Noastre au venit la tine, iar

tu le-ai uitat, asa si tu esti astazi uitat!"

O^^O
103) Pe pamant.

104) Raiul.

105) pel care mananca din el va fi ve;

106) Incalcand porunca pe care i-o daduse.

107) Allah i-a zis lui Adam, dupa ce a primit cainta lui.

108) Voi oamenii sau, intr-o alta interpretare, (

fapte rele.

109) O carte si un profet.

110) Nici in aceasta lume, nici in Viata de Apoi.

111) Dela Mesajul Meu.
112) In viata lumeasca.

113) Allah Preainaltul.
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127. Astfel il rasplatim Noi pe eel care intrece masura si nu crede in

semnele Domnului sau, iar osanda din Lumea de Apoi va fi mai aspra

si mai indelungata.

128. Oare nu le foloseste lor'^^'*' spre buna calauzire cate neamuji au

fost nimicite mai inainte de ei, in ale caror case merg ei [acum]? Intru

aceasta sunt semne pentru cei care au minte.

129. Si de n-ar fi fost un cuvant de la Domnul tau mai inainte,

[pedeapsa] ar fi venit numaidecat, dar este un termen deja hotarat.

130. Rabda ceea ce ei spun'^^^' si inalta lauda Domnului tau; inainte

de rasaritul soarelui, inainte de asfintitul lui si in ceasurile noptii

lauda-L, si la capetele zilei'^^*^', poate ca astfel vei fi tu multumit!

131. Si nu privi indelung la ceea ce Noi am dat ca placere trecatoare

unora dintre ei'^^^' si ca stralucire a vietii din aceasta lume, pentru a-i

incerca pe ei prin aceasta! Ceea ce Allah iti da'^^^' va fi mai bun si mai
dainuitor.

132. Si porunceste neamului tau Rugaciunea [As-Salat] si fii statornic

in ea! Noi nu-ti cerem castig, fiindca Noi iti dam castig tie, iar urmarea
buna este a evlaviei.

133. Si zic ei: „De ce nu ne aduce el un semn de la Domnul
sau?"*^^^' Dar oare nu a venit la ei dovada limpede care se afla in

scripturile de mai inainte de el?

134. Dar daca Noi i-am fi nimicit printr-o pedeapsa mai inainte de
g|(i20)^ atunci ar fi zis ei: „Doamne, de ce nu ne-ai trimis Tu un Profet,

ca sa fi putut urma semnele inainte ca noi sa fi fost umiliti si loviti de
rusine?"

135. Spune*^^^': „Fiecare este in asteptare. Deci asteptati si voi! Si

veti sti voi*^^^' cine sunt cei care se afla pe drumul eel drept si cine a

fost bine calauzit". (123)

114) Neamului Qurays.

115) Vorbele de batjocura si minciuna.

116) Repetare a rugaciunilor din zori si de la asfintit.

117)Unornecredinciosi.

118) Ca rasplata in Viata de Apoi.

119) Revine cererea de a li se aduce minuni, asupra careia s-a insistat si in

17:90-91,
120) Inainte de venirea lui Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

miluiasca! - sau inainte de revelarea Coranului.

121) Necredinciosilor razvratiti.

122) In curand.

123) Adica Profetul si aderentii Sai sau idolatrii si adeptii lor?
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HU SURAT AL-'ANBIYA'<i'

(Mekkana [73]; 112 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Se apropie de oameni [termenul] socotirii cu ei*^', insa ei se inde-

parteaza cu nepasare*-^'.

2. Nu le vine lor o indurare noua*'^' de la Domnul lor fara ca ei sa n-o

asculte si sa n-o ia in batjocura,

3. Cu inimi nepasatoare;*^' iar cei care sunt nelegiuiti vorbesc in

soapta*^*: „Este acesta altceva decat un om ca si voi? Voiti sa veniti la

vrajitorie'^', cand voi o vedeti limpede?"

4. El*^' zice: „Domnul meu stie ceea ce se spune si in cer si pre

pamant. El, doara, este Cel care Aude Totul [si] Atoatestiutor

[As-Sami', Al-'AUmr

.

5. Ba ei spun: „Sunt vise incurcate! Ba El le-a plasmuit! Ba El este

mai degraba un poet!'^' Sa ne aduca o minune, asa cum au fost trimisi

cei de mai inainte!''<i°'

6. Nu a crezut inainte de ei nici o cetate din cele pe care le-am

nimicit! Si oare ei ar crede?*^^'

1) Titlul a fost dat de continutui surei. in care se fac referiri la o serie de virtuti

ale unor profeti.

2) Se apropie de oameni cererea socotelii din Ziua de Apoi si pedeapsa cu

care au fost amenintati.

3) De ceea ce se voieste de la ei.

4) Aici, Coranul revelat treptat.

5) Inimile lor raman indiferente fata de sensurile Coranului.

6) Exagereaza cu verba in soapta, pentru a-i indeparta pe oameni de la calea

lui Allah.

7) ProfetuI Mufiammed a fost acuzat de vrajitorie, asemeni tuturor oamenilor

care au venit cu mesaje, socotind ca trimisul nu poate sa fie decat un inger

8) Mufiammed.

9) Mesajul Sau este socotit poezie, care este rod al imaginatiei.

10) Ei cer sa le aduca minuni materiale, cum a fost camila lui Salifi, toiagul

lui Moise etc. , pentru ca sa creada.

11) Oare ei ar crede, daca s-ar raspunde cererii lor si li s-ar da ceea ce

propun, cand ei sunt si mai trufasi?
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7. Nu am trimis inainte de tine decat numai barbati*^^' carora le-am

revelat. Intrebati-i pe oamenii Cartii'^^', daca voi nu stiti!*^'^'

8. Noi nu i-am facut pe ei niste trupuri care nu mananca hrana*^^' si

ei nu au fost vesnicij^'^'

9. Apoi le-am adeverit Noi fagaduinta*^^' si i-am mantuit pe ei si pe
cei care am voit Noi*^^' si i-am nimicit pe cei care au intrecut

masura.*-^^'

10. Noi v-am pogorat o Carte*^'^' in care se afla pomenirea voastra'^i).

Oare nu pricepeti?

11. Si cate cetati care au fost nelegiuite'^^' am distrus Noi?! Si dupa
ele am creat Noi alte neamuri?!

12. Si cand ei simt asprimea Noastra'^'^', iata-i cum o iau la fuga,

parasindu-le!

13. „Nu fugiti, ci intoarceti-va la cele cu care v-ati imbuibat si la

casele voastre, pentru ca voi sa puteti fi intrebati!"*^'^'

14. Dar ei zic'^^': „Vai noua! Noi am fost nelegiuiti!"

15. Si nu vor Tnceta aceste strigate'^*^' ale lor pana ce nu-i vom face

niste miristi, stinsij^^'

O^^^O
12) Nu am trimis niciodata ingeri.

13) Pe eruditii dintre oamenii Cartii (Torei si Evangheliei).

14) Ca trimisii au fost oameni!

15) Jrupuri care nu au nevoie de hrana sau trupuri neinsufletite.

16) In aceasta lume, ei au fost muritori.

17) Ca ei li vor infrange pe dusmanii lor

18) pintre aderentii lor

19) In necredinta.

20) Coranul.

21) Ceea ce impune pomenirea si cinstirea voastra, pentru ca el a fost revelat

n limba voastra si prin intermediul unui Profet dintre voi.

22) Din cauza pacatelor si necredintei.

23) Pedeapsa Noastra coborata asupra lor

24) Ironie la adresa lor si a situatiei lor

25) Cand sunt convinsi ca pedeapsa li va lovi.

26) Adica sa strige "Vai noua!".

27) Morti, cu sufletele stinse.
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16. Noi nu am creat cerul si pamantul si ceea ce se afla intre ele,

jucandu-Ne!<28)

17. Daca am fi voit sa facem o joaca'^^', am fi facut-o [din lucrurile

apropiate] de Noi<^°), daca am fi facut-o.

18. Dimpotriva, Noi lovim cu adevarul desertaciunea si o facem sa

dispara*^^' si iata ca ea este ca si moarta. Si va fi vai de voi pentru

ceea ce li puneti Lui in seama!*^^'

19. Ai Lui sunt cei din ceruri si de pre pamant. lar aceia care sunt

langa El*^-^' nu se socotesc prea mari pentru a-L adora si nici nu
ostenesc ei.'^'^'

20. Ei li aduc lauda noaptea si ziua fara sa se domoleasca*^^'.

21. Dar iata cum isi iau ei zei pe pamant care sa poata sa-i invie*^^)

[pe morti]!

22. Daca s-ar afla in ele'^^' alti dumnezei afara de Allah, amandoua
ar fi stricate.*^^' Marire lui Allah, Stapanul Tronului, care este mai
presus decat ceea ce spun ei*^^'.

23. El nu este Tntrebat despre ceea ce face''*°', pe cand ei*'^^' vor fi

Tntrebati.

O^^O
28) Ci pentru a le da harul Nostru, pentru ca dupa aceea ei sa Ne aduca

tumire si sa se indrepte catre cele pentru care au fost creati.

29) Sa ne amuzam.
30) Am fi luat o sotie sau un fiu.

31) Asa cum s-a intamplat cu cetatile vechi.

32) Cum ca ar avea un fiu etc.

33) Ingerii.

34) Pomenindu-L si siujindu-L.

35) Fara sa oboseasca.

36) Sa-i readuca pe cei morti la viata, dar fara a fi in stare de aceasta.

37) In cer si pe pamant.

38) Ar fi fost stricata ordinea lor si ar fi distruse din pricina neintelegeriloi

39) Despre existenta unor asociati ai Sai. in cer sau pe pamant.

40) Pentru ca H era carmuitorul absolut.

41) Robii Lui.
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24. Sau iau ei in locul Lui alti dumnezei? Spune: „Aduceti dovada
voastra''*^'!" Acesta este mesajul celor care sunt cu Mine si Mesajul

celor de dinainte de Mine!". Insa cei mai multi dintre ei nu cunosc
Adevarul si se intorc.

25. Si Noi nu am trimis inaintea ta nici un profet fara sa nu-i revelam

lui: „Nu exista alta divinitate in afara de Mine, deci adorati-Ma pe
Mine!"

26. Ei zic: „Cel Milostiv Si-a luat un fiu!"('i3) Marire Lui! Insa ei'^^) nu
sunt decat niste robi tinuti in cinste.*'^^'

27. Ei nu I-o iau inainte cu vorba si ei pureed numai dupa porunca
Lui.(i6)

28. El stie ce este inaintea lor si ce este in urma lor.*'^^' lar ei nu
mijlocesc decat pentru acela de care El este multumit, dar ei sunt cu

teama de El.

29. lar pe acela dintre ei*'^^' care zice: „Eu sunt dumnezeu in locul

Lui!" Tl vom rasplati cu Gheena, caci astfel li rasplatim pe cei

nelegiuiti.*'^^'

30. Oare nu vad cei care nu cred ca cerurile si pamantul au fost

Tmpreuna si ca Noi le-am despartit si din apa am facut tot ce este

lucru viu<^°'? Si oare tot nu cred ei?

31. Noi am facut pe pamant munti neclintiti*^^', pentru ca el sa nu se

clatine cu ei, iar printre ei [munti] am facut carari si drumuri pentru ca

ei(52) sa gg poata calauzi.

O^^^O
42) Pentru ceea ce plasmuiti.

43) Dintre ingeri, caci au pretins ca ingerii sunt fiicele lui Allah.

44) Ingerii.

45) Si aproape de El.

46) Si nu sunt neascultatori fata de porunca Lui.

47) El ii cuprinde cu stiinta Sa.

48) Dintre ingeri.

49) Caci nu exista pacat mai mare decat politeismul si pretinderea calitatii de

divinitate.

50) Adica animale si plante. Acest verset este confirmat de teoria stiintei mo-
derne despre aparitia pamantului si a vietii pe el

51) Bine fixati, pentru a mentine echilibrul pamantului.

52) Oamenii.
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32. Si Noi am facut cerul ca un acoperis bine pazit*^'^' si totusi ei sunt

fara bagare de seama la minunile lui.*^'^'

33. El este acela care a creat noaptea'^^' si ziua*^*^', soarele si luna; si

fiecare pluteste pe cercul sau.<^^'

34. Si Noi nu am dat vesnicia nici unui om inainte de tine. Daca tu

mori, ar putea fi ei nemuritori?*^^'

35. Fiecare suflet trebuie sa guste moartea. Noi va Tncercam cu raul

si cu binele'^^', in chip de ispita, si la Noi va veti Tntoarce.<'^°'

36. Si cand te vad aceia care nu cred, nu te privesc altfel decat cu

batjocura.*^^' „Acesta este eel care vorbeste [de rau] despre dumnezeii

vostri?"*^^' Insa ei in Mesajul Celui Milostiv nu cred j^^'

37. Omul a fost creat din graba'^'^'. Eu va voi arata semnele Mele'^S',

Tnsa nu-Mi cereti sa Ma grabesc!*^'^'

38. Si zic ei: „Si cand va veni aceasta amenintare*^^', daca sunteti

Tntru adevar?"

53) Ca o bolta deasupra pamantului, care nu este afectata de nici un fel de

54) Minunile cerului - constand in soare, luna si ceilalti astri - oranduite perfect,

ceea ce dovedeste existenta unui Creator Intelept si Atotputernic.

55) Pentru odihna.

56) Pentru ca oamenii sa se miste si sa munceasca in scopul dobandirii celor

necesare vietii.

57) Se roteste pe orbita sa.

58) Nici un om, nici chiar profetii nu sunt nemuritori.

59) Va incercam cu nenorocirile si pentru a aduce multumiri la binefaceri.

60) Si veti fi rasplatiti pentru faptele voastre.

61) Fruntasii neamului Qurays care il luau in deradere pe Profet si propova-

62) Si-i dispretuieste.

63) Si sunt, de aceea. mai indreptatiti sa fie luati in batjocura.

64) H este atat de grabit in cererea sa ca lucrurile sa se produca inainte de a

le sosi timpul, de parca ar fi creat dintr-o substanta care se numeste graba.

65) Dovezile adevarului amenintarii Mele si apropierii pedepsei Mele in

aceasta lume si in Lumea de Apoi.

66) Sa vi le aduc.

67) Ziua Invierii si pedeapsa.
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39. Daca ar sti cei care nu cred [momentul] cand ei nu vor putea sa

opreasca focul de la fetele lor, nici de la spatele lor si nici nu vor

putea ei sa fie ajutati!

40. insa acesta va veni asupra lor pe neasteptate si ei vor fi uluiti si

nu Tl vor putea indeparta de ei si nici nu li se va mai da ragaz.'*^^'

41. Au fost batjocoriti si alti trimisi de dinainte de tine*^^'. Insa i-a

inconjurat pe aceia care i-au batjocorit'^^' intocmai aceia de care ei

si-au batut joc*^-^'.

42. Spune: „Cine va apara noaptea si ziua afara de Cel Milostiv?"

Insa ei se feresc sa-L pomeneasca pe Domnul lor.

43. Sau au ei dumnezei, afara de Noi, care sa-i apere de Noi? Ei nu
se pot ajuta nici pe ei insisi si nici nu vor fi ei ajutati impotriva

Noastra.(72)

44. Ba Noi le-am daruit acestora si parintilor lor placerile trecatoare,

si au avut ei parte de viata lunga.*''^' Dar oare nu vad ei ca Noi venim
asupra pamantului pe care il ingustam din toate partile?'''''^' Si oare ei

vor fi biruitori?

45. Spune: „Eu va previn prin ceea ce imi este revelat".*^^' Insa cei

surzi nu aud chemarea, cand sunt preveniti.

46. Dar cand Ti atinge pe ei o adiere*^*^' a chinului Domnului tau,

atunci zic ei: „Vai noua! Noi am fost, Tntr-adevar, nelegiuiti!"*^^'

O^^O
68) Nici o clipa.

69) O, Muhammed!
70) A venit peste ei.

71) Pedeapsa.

72) Nimeni nu va putea impiedica pedeapsa lor din partea Noastra.

73) Incat ei au ajuns sa creada ca nu vor fi infranti pe acest pamant.

74) Pentru necredinciosi.

75) De catre Allah.

76) Cea mai usoara pedeapsa.

77) Atunci se supun umiliti si recunosc ca au fost nelegiuiti, prefacandu-S(

intorcand spatele, crezand in zeii lor si tagaduindu-L pe Allah care i-a creat.
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47. In Ziua Invierii, Noi vom pune balanta dreapta si nici un suflet nu
va fi urgisit catusi de putin*^^'. Si de ar fi ceva, chiar si numai cat

greutatea unui bob de mustar*'^', Noi il vom aduce. Si Noi suntem
Tndeajuns ca socotitori.

48. Noi le-am dat lui Moise si lui Aaron Cartea de indreptare

[Al-Furqan]^^'^\ ca o lumina'^^' si o indemnare pentru cei cu frica,

49. Pentru cei care se tern de Domnul lor,'^^' chiar si atunci cand nu
sunt ei vazuti, si pentru cei care de Ceasul [de apoi] se tern.

50. Acesta'^3' este un Mesaj binecuvantat pe care chiar Noi 1-am

pogorat. Si oare voi il tagaduiti?

5 1 . Si i-am dat Noi mai inainte'^'^' lui Avraam calauzirea pe drumul
eel drept*^^', pentru ca Noi il cunosteam.'^^'

52. Si cand le-a zis el tatalui sau si neamului sau: „Ce sunt aceste chi-

puri(87) la care voi va inchinati?'',

53. 1-au raspuns ei: „Noi i-am aflat pe parintii nostri inchinandu-se la

ele".(88)

54. A zis'^^': „Voi si parintii vostri ati fost in ratacire invederata".

55. Au zis ei: „Tu ai venit la noi cu Adevarul sau tu esti dintre aceia

care glumesc?"

56. lar el a raspuns: „Ba nu! Domnul vostru este Stapanul cerurilor si

al pamantului, care le-a creat pe ele, iar eu sunt unul dintre aceia

care va marturisesc voua despre aceasta.*^^'

78) Fiecare suflet va primi ceea ce i se cuvine.

79) Metafora pentru cunoasterea de catre Allah a celor mai marunte lucruri.

80) Tora.

81) Dupa care sa se calauzeasca in intunericul ignorantei.

82) De pedeapsa Lui.

83) Coranul.

84) Mai inainte de Moise si Aaron.

85) Aceasta fiind credinta in Dumnezeul Unic.

86) Am stiut ca este demn de ceea ce li daruim.

87) Chipurile zeilor ciopliti din piatra si lemn sau turnate din arama.

88) Si i-am imitat pe ei.

89) Avraam.

90) Va dovedesc lucrul acesta cu argumente.
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57. Si, [jur] pe Allah! Eu voi urzi impotriva idolilor vostri'^^', dupa ce

veti intoarce spatele, indepartandu-va*^^'".

58. Si i-a facut pe ei farame'^^', afara de eel mai mare dintre ei,

astfel incat sa se intoarca spre el.<^'^'

59. Au zis ei: „Cine a facut aceasta cu zeii nostri? El este,

neindoielnic, dintre cei nelegiuiti!"

60. Au zis [unii]: „Am auzit un fecior pomenindu-i pe ei.*^^' El se

cheama Avraam"

.

61. Au zis: „Aduceti-l dinaintea oamenilor'^^' pentru ca ei sa faca mar-

turie!(97)"

62. Au zis [atunci]: „Tu ai facut aceasta cu zeii nostri, Avraam?"

63. A raspuns el: „Ba a facut-o eel mai mare dintre ei<^^', acesta!

Intrebati-i, daca ei pot cuvanta!"

64. Atunci s-au intors la sufletele lor si au zis: „Asadar, voi sunteti cei

nelegiuiti!'^^'"

65. Apoi au intors capetele lor [zicand]: „Tu stii prea bine ca acestia

nu vorbesc!"

66. Si a zis el'^'^'^': „Dar oare voi va Tnchinati, in loc de Allah, la ceva

care nu va este de nici un folos si nici nu va poate face nimic rau?

67. Uff! pentru voi si pentru ceea ce adorati in loc de Allah! Oare voi

nu pricepeti?"

68. Au zis: „Ardeti-l si ajutati-i pe zeii vostri, daca voi vreti sa faceti

[ceva pentru ei]!"

O^^O
91) Pentru a dovedi neputinta lor.

92) Cand veti pleca de langa ei.

93) Cioburi.

94) Pentru a-1 intreba despre cele ir

95) Vorbind de rau despre el.

96) In fata oamenilor.

97) Impotriva lui.

98) Idolul eel mai mare.

99) Prin faptul ca voi va tnchinati c

1 va pot fi de folos.

100) Avraam.



21 • SURAT AL-'ANBIYA'

69. Dar Noi am zis: „0, foe! Fii racoare si mantuire peste Avraam!"

70. Ei au vrut un viclesug impotriva lui, insa Noi am facut ca ei sa fie

cei mai in pierdere.

71. Si Noi 1-am mantuit pe el si [asemenea] si pe Lot pe pamantul pe
care 1-am binecuvantat pentru oameni*^°^'.

72. Si i-am daruit Noi pe Isaac'^^^' si pe lacob, pe deasupra'^^-^', si pe
toti i-am facut evlaviosi.

73. Si i-am facut Noi ocarmuitori, care au calauzit [lumea] dupa
porunca Noastra, si le-am revelat lor sa faca fapte bune, sa

Tmplineasca Rugaciunea [As-Salat] si sa dea Dania [Az-Zakat] si ei

Ne-au fost Noua adoratori.

74. lar lui Lot i-am daruit Noi intelepciune si stiinta si 1-am mantuit pe
el(i04) jjj^ cetatea care savarsea desfrau, caci ei au fost un neam de
oameni rai, nelegiuiti,

75. Si 1-am facut pe el sa intre sub indurarea Noastra, caci el era cu

adevarat dintre cei evlaviosi.

76. Si [adu-ti aminte de] Noe, cand a chemat el, mai inainte<^°^', si i-

am raspuns Noi si 1-am mantuit pe el impreuna cu familia lui de
spaima cea mare'^^*^'.

77. Si 1-am ajutat Noi impotriva neamului care tinea semnele Noastre

de minciuna. Ei erau un neam rau si i-am inecat pe ei cu totii.

78. Si [adu-ti aminte] de David si de Solomon, cand au judecat asupra

campului cultivat pe care au pascut noaptea oile neamului. lar Noi
am fost martori la judecata lor.

o^g^o

101) Pamantul Samului, Avraam poposind in Palestina, iar Lot in Sodoma.

102) Raspunzand cererii lui.

103) Fara sa-1 fi cerut. sau ca nepot.

104) De pedeapsa de care a fost lovita aceasta cetate.

105) L-a chemat pe Domnul sau sa-i pedepseasca pe cei care nu credeau in I

106) De potop.
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79. Noi 1-am invatat pe Solomon sa o inteleaga si fiecaruia i-am dat

putere de judecata si stiinta. Si i-am supus lui David muntii si pasarile,

ca sa aduca laudafio').' Si Noi 'le-am facut'io^).

80. Noi 1-am invatat'^^^' mestesugul camasilor din zale, pentru ca sa va

apere de asprimea voastra'^^°'. Si oare sunteti voi multumitori?'^^^'

81. lar lui Solomon [i-am supus Noi] vantul eel vijelios, ca sa alerge la

porunca sa pe pamantul pe care Noi 1-am binecuvantat*^^^'. Si Noi am
fost Atoatestiutori.

82. Si printre seitani au fost unii care se cufundau pentru el si faceau

si alte lucruri, iar Noi am fost pazitori peste ei.

83. Si [adu-ti aminte] de lov, cand 1-a chemat el pe Domnul lui*^^^':

„M-a atins pe mine raul! Insa Tu esti Cel mai Milostiv intre milostivi!"

84. Si Noi i-am raspuns si am Tndepartat raul care-1 lovise si i-am dat

lui inapoi familia lui, si inca pe atat impreuna cu ei, ca indurare din

partea Noastra si ca amintire pentru adoratori.

85. Si [adu-ti aminte] de Ismail si de Idris si de Dhu-1-Kifl*^^'^' - si toti

erau rabdatori.

107) Lui Allah, impreuna cu el.

108) Povestea lui David si Solomon. Intr-o noapte au intrat niste oi

intr-o vie si au stricat-o. Stapanul viei s-a plans la Solomon si David. David a

hotarat ca oile sa fie date stapanului viei drept despagubire. Dar Solomon a zis:

Ba sa se dea via stapanului oilor sa o cultive si sa ingrijeasca de ea pana ce va

redeveni asa cum fusese si sa dea strugurii stapanului ei, iar stapanul viei sa ia

oile, sa le pasca si sa beneficieze de toate veniturile provenind de la ele, pana
cand stapanul oilor li va da via inapoi. Si i-a daruit Allah pe Solomon si pe David

cu stiinta si intelepciune si i-a supus lui David muntii si pasarile si 1-a invatat

mestesugul confectionarii camasilor de zale care-i salveaza pe luptatori de la

moarte in timpul razboiului. Iar lui Solomon i-a supus vantul care adie usor, pentru

a alerga la porunca sa catre pamantul binecuvantat al Samului. De asemenea, i-a

supus lui seitanii care se cufundau in mare si faceau si alte lucruri, iar Allah 1-a

aparat pentru ca nici unul din acesti seitani sa nu-i pricinuiasca vreun rau.

109) Pe David.

110) De loviturile indreptate impotriva voastra in timpul luptei.

111) Fata de binefacerile lui Allah.

112) Samul.

113) Ca sa-1 izbaveasca de nenorocirea care 1-a lovit.

114) Identificat de unii exegeti cu profetul Ezechiel
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86. Si i-am facut Noi sa intre in indurarea Noastra, caci ei au fost cu

adevarat dintre cei evlaviosi.

87. Si [adu-ti aminte] de Dhu-n-Nun'^^^', cand el a plecat furios si si-a

Tnchipuit ca Noi nu vom mai avea putere asupra lui. Atunci el a strigat

in intunecimi: "Nu exista alta divinitate in afara de Tine! Slava Tie! Eu
am fost dintre cei nelegiuiti!"*^^*^'

88. Si Noi i-am raspuns si 1-am izbavit de mahnire'^^^'. Astfel ii

mantuim Noi pe dreptcredinciosi.

89. Si [adu-ti aminte] de Zaharia, cand II chema el pe Domnul sau:

„Doamne, nu ma lasa singur, caci Tu esti eel mai bun dintre

mostenitori!"

90. Si i-am raspuns Noi*^^^' si i 1-am dat lui pe loan si am tamaduit-o

pentru el pe soata lui*^^^'. Ei se Tntreceau in bine si Ne chemau cu

dorinta si cu teama si erau evlaviosi fata de Noi.

91. Si [adu-ti aminte] de aceea care si-a pastrat castitatea ei'^2°'. Si

am suflat Noi asupra ei prin duhul Nostru'^^i) gj gj^ facut din ea si din

fiul ei semn pentru [toate] lumile.

O^^O
115) Supranume al lui lona. insemnand "Stapanul pestelui mare".

116) Pentru ca am iesit fara voia Ta. Dhu-n-Nun jlona] a parasit neamul sau

manios. inainte ca Allah sa-i ingaduie, caci nu a mai putut sa-1 suporte si si-a

Tnchipuit ca Allah nu-1 va necaji pe el. I-a avertizat ca pedeapsa se va abate asupra

lor dupa trei zile. Si-au iesit din casele lor, invocandu-L pe Allah sa fie indurator

cu ei si nu s-a mai pogorat pedeapsa asupra lor lar el a plecat la mare si s-a urcat

pe o corabie. Dar dupa ce a pornit, calatorii si-au dat seama ca ea este prea

Tncarcata si au tras la sorti ca unul dintre ei sa sara in apa, astfel meat sa se

salveze ceilalti. Si sortii au cazut asupra lui lona. asa meat el s-a aruncat in mare.

Acolo I-a inghitit un peste mare, dar el s-a rugat pe cand se afla in burta pestelui:

Nu exista alta divinitate in afara de Tine! Lauda Tie! Eu am fost pacatos. Allah

i-a raspuns si 1-a izbavit de mahnire. Astfel izbaveste Allah pe orice dreptcredincios

de mahnire. daca se roaga Lui.

117) Caci pestele I-a aruncat pe mai.

118) Am raspuns chemarii lui.

119) Dupa ce ea fusese stearpa.

120) Fecioara Maria.

121) Arhanghelul GavriU.
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92. Aceasta credinta a voastra este o credinta unica, iar Eu sunt

Domnul vostru. Asadar, adorati-Ma pe Mine!*^^^'

93. Dar ei s-au divizat intre ei. Insa cu totii se vor intoarce la Noi.

94. lara ravna aceluia care implineste fapte bune si este drept-

credincios nu va fi tagaduita, iar Noi o vom scrie pentru el.'^^'^'

95. Si le este oprit [locuitorilor] unei cetati pe care Noi am nimicit-o sa

se mai intoarca,

96. Pana ce vor fi lasati sa treaca Yagog si Magog'^^'*', si ei se vor

grabi de pe toate inaltimile;

97. [Si atunci] va fi apropiata promisiunea cea adevarata*^^^', iar [in

Ziua de Apoi], ochii celor care nu au crezut vor fi Tmpietriti: „Vai

noua! Am fost cu nebagare de seama fata de aceasta*^^^', ba am fost

nedrepti!"(i27)

98. "Voi si cei pe care li adorati'^^^', in afara de Allah, veti fi hrana
pentru Gheena, spre care voi veniti".

99. Daca acestia ar fi dumnezei, nu ar veni spre ea. Dar toti vor

ramane vesnic in ea.*^^^'

100. Ei vor scoate in ea gemete'^^°' si ei nu vor auzi in ea [nimic]*^'^^'.

101. Aceia carora li s-a promis de mai inainte [rasplata] cea mai
buna din partea Noastra vor sta departe de ea.*^'^^'

122) Indemnul este adresat tuturor oamenilor.

123) In cartea faptelor sale.

124) Daca barajulcare opreste neamurile Yagog si Magog se va prabusi cu

putin inainte de Ziua Invierii si acestia vor cobori in graba de pe toate inaltimile

pamantului si s-a apropiat Ziua de Apoi, care trebuie neaparat sa vina, atunci vei

vedea ochii necredinciosilor impietriti de groaza, fara sa se inchida si fara sa

clipeasca, holbandu-se in fata marii spaime. Atunci necredinciosii se vor mustra,

zicand: Vai noua! Am uitat de aceasta zi si n-am facut nimic pentru ea. Am
tagaduit-o si am fost nelegiuiti fata de noi insine si fata de ceilalti oameni.

125) Ziua de Apoi.

126) Nu am stiut ca este adevarul.

127) Fata de noi insine, prin refuzul si indaratnicia noastra.

128) Adica idolii vostri.

129) Si nu vor avea nici o scapare de Gheena.
130) Din cauza durerilor pricinuite de pedeapsa.

131) Nimic care sa-i bucure, din pricina spaimei si a pedepsei aspre.

132) Departe de Gheena. adica de pedeapsa Infernului.
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102. Ei nu vor auzi glasul*^'^'^' ei, si acolo unde vor pofti sufletele lor, ei

vor ramane vesnic.

103. Nu-i va Tntrista spaima cea mare*^'^'^' si li vor intampina ingerii

[zicandu-le]: „Aceasta este Ziua voastra, care vi s-a promis".

104. In Ziua aceea vom inchide Noi cerul, asa cum se inchid sulurile

cu scripturi*^^^'. Asa cum am facut Noi prima faptura, o vom face din
]^Qy(i36) /\ceasta este o promisiune pe care Noi am facut-o si pe care

o indeplinim.

105. Si Noi am scris in Psalmi'^'^''', dupa pomenire'^^^': "Robii Mei cei

evlaviosi vor mosteni pamantul".

106. In aceasta*^^^' este un mesaj*^'^^' pentru un neam [de oameni]
care adora!

107. Si Noi nu te-am trimis decat ca o indurare pentru lumi.

108. Spune: „Mi s-a revelat mie ca Domnul vostru este un Domn
unic! Oare voi sunteti supusi vointei Lui [musulmani]?"

109. Si daca, dupa aceea, ei Tntorc spatele*^'*^', spune: „Eu v-am
vestit voua cu toata dreptatea, Tnsa eu nu stiu daca este aproape ori

este departe ceea ce vi s-a promis.

110. EI stie vorbele rostite de voi cu glas tare si EI stie si ceea ce

ascundeti [in inimi]'-^'^^'.

o^g^o
133) Pentru ca ei se vor afla departe de ceea ce i-ar putea inspaimanta din

134) Din Ziua Invierii.

135) Metafora pentru intunecarea stelelor lui, stergerea semnelor si stricarea

echilibrului lui.

136) Totul va fi facut cum a fost creat initial.

137) Cartea lui David.

138) Dupa unii comentatori, Tablele pe care a fost scris totul inainte de facerea

lumii, dupa altii, Tora.

139) In povestirile despre profeti si despre neamurile lor si in pildele despre

cei nepasatori.

140) Suficient.

141) De la credinta in Allah Cei Unic.

142) Si va va rasplati dupa toate acestea.
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111. Si eu nu stiu daca aceasta*^'^^' nu este o ispita pentru voi*-^'^'^' sau

o placere [trecatoare] pana la un timp".*^'^^'

112. El spune: „Doamne, judeca intru dreptate!" Si Domnul Nostru

Cel Milostiv [Ar-Rahman] este Cel la care se cere ajutor impotriva a

ceea ce voi rostiti!"'^'^^'

O^g^O

143) Amanarea rasplatii.

144) Pentru a spori numarul pacatelor voastre.

145) Pana la momentul mortii voastre.

146) Impotriva minciunilor si plasmuirilor indreptate impotriva lui Allah si

misului Sau.
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(Jll SURAT AL-HAJJ<i)

(Medinita [103]; 78 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. O, voi oameni! Fiti cu frica fata de Domnul vostru! Cutremurul
Ceasului*^' va fi un lucru inspaimantator.

2. In ziua Tn care Tl veti vedea, va uita fiecare femeie care alapteaza pe
eel pe care ea Tl alapta'^' si fiecare femeie Tnsarcinata va lepada

sarcina ei, iar pe oameni Ti vei vedea ametiti, fara ca ei sa fie beti, dar

osanda lui Allah va fi aspra.''^'

3. Printre oameni sunt unii care se cearta Tn privinta lui Allah, fara de
stiinta, si care Tl urmeaza pe orice seitan razvratit.

4. Caruia i-a fost scris*^' ca pe acela care-1 va lua drept ocrotitor el Tl

va duce Tn ratacire si Tl va calauzi catre chinul ladului.

5. O, voi oameni! Daca sunteti Tn Tndoiala cu privire la Inviere, Noi
doara v-am creat din tarana*^', apoi dintr-o picatura'^', apoi dintr-un

cheag de sange [ca o lipitoare], apoi dintr-o bucata de carne'^', cu

forma, dupa ce a fost fara forma [plasmuita si neplasmuita], pentru ca

sa va aratam voua [puterea Noastra]. Si Noi lasam sa salasluiasca Tn

pantece ceea ce voim Noi pana la un timp hotarat'^'; apoi va scoatem
pe voi ca prunci, pentru ca apoi sa ajungeti voi la varsta barbatiei. Si

unii dintre voi mor [tineri], iar altii sunt lasati [sa traiasca] pana la cea

mai neputincioasa varsta'^°', pentru ca sa nu mai stie nimic dupa ce au

stiut. Tu vezi pamantul fara viata, iar daca Noi pogoram apa'^^'

asupra lui, el se misca, se umfla si lasa sa rasara [plante] din fiecare

soi minunat.'^^'

1) In traducere "Sura Pelerinajului", titlul fiind dat dupa versetul 27.

2) Cutremurul puternic care va precede Ceasul sfarsitului lumii.

3) De pruncul ei.

4) Teama de aceasta pedeapsa i-a facut sa-si piarda mintile.

5) I-a fost scris lui Seitan.

6) Primul stramos al vostru 1-am creat din tarana.

7) De sperma.

8) Vezi introducerea, capitolul 5. punctul 9.

9) Termenul nasterii.
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6. Aceasta'^^' pentru [ca sa stiti] ca Allah este Adevarul si pentru [ca sa

stiti] ca El li readuce la viata pe cei morti si El este Atotputernic

iQadir];

7. Si pentru [ca sa stiti] ca Ceasul va sosi, fara indoiala, si [atunci]

Allah ii va scula pe cei din morminte'^'^',

8. Dar printre oameni sunt unii care discuta despre Allah, fara de
stiinta, fara calauzire si fara Carte Luminatoare,

9. Intorcandu-se intr-o parte cu semetie, pentru a-i abate [pe oameni]

de la calea lui Allah. Acestia vor avea parte de rusine in aceasta viata

si li vom face pe ei sa guste in Ziua Invierii chinul Focului.

10. [Si li se va spune lor]*^^': "Aceasta'^^' pentru ceea ce au savarsit

mai Tnainte mainile tale, caci Allah nu este nedrept fata de robi!"

11. Sunt unii dintre oameni care II adora pe Allah pe o margine*^^':

Daca au parte de bine, sunt ei netulburati, dar daca au parte de o

Tncercare, atunci Tsi Tntorc ei fata<^^', pierzand si aceasta lume si Viata

de Apoi. Aceasta este pierderea Tnvederata!

10) Varsta decrepitudinii, senilizarii.

11) Sub forma de ploaie.

12) Allah vrea sa-i convinga pe necredinciosi despre adevarul Zilei de Apoi si

le spune: O, voi oameni! Daca va indoiti ca Noi va vom readuce la viata dupa ce

ati murit. aduceti-va aminte ca Allah v-a creat pe voi la inceput din tarana, apoi a

facut din procreare un mijioc pentru inmultirea voastra. Si ati fost voi o picatura

alcatuita din doua celule - spermatozoidul barbatului si ovulul femeii -, apoi s-au

fixat aceste celule in peretele uterului si au devenit un cheag, care s-a transformat

intr-o bucata de carne fara nici o forma, apoi s-au format in ea membrele si partile

corpului omenesc. Acesta ramane in uter pana ce devine fat, apoi pruned creste

si devine tanar puternic si fie ca moare, fie ca traieste si inainteaza in varsta pana
ce devine un batran care uita tot ce a stiut mai inainte. Oare in toate aceste faze

nu este dovada unei puteri deosebite care 1-a creat pe om?! Readucerea omului
la viata, dupa ce a murit, este un lucru mult mai usor decat crearea lui. Readu-
cerea oamenilor la viata pentru a doua oara seamana cu invierea pamantului stins,

neinsufletit, arid, peste care Allah pogoara ploaia, facandu-1 sa se miste, sa se

umfle, sa se invioreze si sa lase sa rasara plantele minunate.

13) Ceea ce a fost pomenit in versetul anterior

14) li va readuce la viata pentru judecata.

15) In Ziua Invierii.

16) Aceasta umilire si pedeapsa.

17) Dupa o alta interpretare: intr-o maniera indecisa, sovaielnic.

18) Revenind la necredinta.
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12. Ei cheama in locul lui Allah ceea ce nu le pricinuieste nici un rau

si nu le este nici de ajutor'^^'. Aceasta este ratacirea adanca!

13. Ei cheama pe acela a carui stricaciune este mai aproape decat

ajutorul lui<20). Ce rau aliat si ce rau tovaras!

14. Allah Ti primeste pe aceia care cred si savarsesc fapte bune sa

intre in Gradini pe sub care curg paraie. Allah face ceea ce voieste.

15. Acela care isi inchipuie ca Allah nu-1 va ajuta'^i) in aceasta viata si

in Viata de Apoi sa intinda o funie pana la cer*^^', iar apoi [sa-si] taie

[gatul] si sa vada daca viclesugul sau va indeparta ceea ce il infuriel'^S)

16. Si astfel 1-am pogorat Noi*^'^', in versete limpezi, iar Allah

calauzeste pe cine voieste El.

17. [Allah va hotari in Ziua Invierii] in legatura cu aceia care au

crezut<2^', cu aceia care au imbratisat iudaismul, cu sabeenii'^^', cu

crestinii, cu magii si cu aceia care i-au facut asociati'^'). Allah va hotari

Tntre ei in Ziua Judecatii'^^). Allah este la toate Martor!

18. Oare tu nu vezi ca dinaintea lui Allah se prosterneaza cei din

ceruri si cei de pre pamant, soarele, luna, stelele, muntii, copacii,

vietatile si multi oameni? Insa multora*^^' li se cuvine osanda*^'-''. Iar

acela pe care Tl Tnjoseste Allah, nu va afla pe cineva care sa-i dea
cinste'^i). Allah face ceea ce voieste!'32)

O^g^O
19) Se intorc la credinta in zei.

20) Idolii, a caror adorare are ca rezultat umilinta si rusinea in aceasta viata

si pedeapsa in Viata de Apoi.

21) Pe Profetul Muhammed.
22) Sa o lege de un obiect mai inalt decat el.

23) Adica faptul ca Allah 11 ajuta pe Profetul Sau.

24) Coranul.

25) Dreptcredinciosii musulmani care 1-au urmat pe Muhammed.
26) Cei care au ajuns sa adore stelele, plantele si ingerii.

27) Indeosebi arabii necredinciosi.

28) Si-i va conduce in Paradis pe cei care au crezut in B si au savarsit fapte

bune si in Intern pe cei care nu au crezut in H.

29) Dintre oameni.

30) Din cauza necredintei lor.

31) Facandu-i fericit.

32) Dupa acest verset se recomanda prosternarea.
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19. Acestia doi sunt vrajmasi care se cearta asupra Domnului lor*^^'.

Insa acelora care nu cred li se vor taia vesminte din foe, iar peste

capetelor lor se va turna apa clocotitoare,

20. Cu care se vor topi cele pe care le au in burtile lor'^'^', precum si

pieile [lor]

21. Si vor avea ei parte de bice de fier'^^'.

22. Si de cate ori vor incerca sa iasa din eP*^', [pentru a scapa] de

suferinta, vor fi ei impinsi inapoi [si li se va zice lor]: „Gustati chinul

Focului!"

23. Allah ii va aduce pe cei ce cred si savarsesc fapte bune in Gradini

pe sub care curg paraie si in ele vor fi impodobiti cu bratari de aur si

margaritare, iar vesmintele lor vor fi in ele de matase.

24. Ei vor fi calauziti catre cuvantul bun si vor fi calauziti catre calea

Celui Vrednic de Lauda [Al-Hamid]S'^^^

25. Acelora care nu cred si impiedica de la calea lui Allah si de la

Moscheea Al-Haram*'^^', pe care Noi am oranduit-o pentru oameni -

atat pentru eel bastinas, cat si pentru eel aflat in trecere -, precum si

acelora care vor voi sa o pangareasca'^^' intru nelegiuire, acelora le

vom da Noi sa guste dintr-o osanda dureroasa.

26. [Si adu-ti aminte] cand Noi i-am aratat lui Avraam locul casei [Al-

Ka'aba], [zicandu-i]: „Nu-Mi face Mie nimic ca asociat si curateste

Casa Mea''^'-'' pentru aceia care o inconjoara si pentru aceia care stau

in picioare [rugandu-se] si pentru cei ce se inchina sau se pros-

terneaza!"*''!)

33) Tabara dreptcredinciosilor si tabara necredinciosilor. care au atitudini

diferite fata de religia iui Allah si fata de adorarea Lui.

34) Vintrele lor.

35) Dupa o alta interpretare: ciocane de fier.

36) Din focul Infernului.

37) Catre Paradis.

38) Moscheea din Mekka sau Mekka in general.

39) Prin pohteism, prin impiedicarea pelerinajului la ea si prin savarsirea de
pacate in incinta ei.

40) De idoli si de murdarie.

41) Pentru cei care inconjoara templul Al-Ka'aba si pentru cei care isi fac in

preajma lui rugaciunea.
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27. Si cheama-i pe oameni la Pelerinaj''^^' si ei se vor indrepta catre

tine pe jos si pe camile slabe,*'*'^' sprintene, venind pe toate drumurile

din departari,

28. Pentru a vedea unele avantaje*'^'*' ale lor si pentru a pomeni
numele lui Allah in zile hotarate*'^^' asupra vitelor cu care El i-a

Tnzestrat. "Mancati din ele''*^' si dati sa manance si celui nefericit si

sarac"!

29. Apoi''^'' sa puna capat celor ce le-au fost oprite lor*'*^', sa-si impli-

neasca legamintele lor''^^' si sa inconjoare Casa cea straveche*^^'.

30. Asa! lar acela care cinsteste lucrurile sfinte ale lui Allah va avea

parte de bine<^^' de la Domnul lui. Si va sunt voua ingaduite vitele,

afara de ceea ce v-a fost pomenit*^^'. Si feriti-va voi de murdaria

idolilor si feriti-va de vorbele mincinoase.

31. [Fiti] drepti in credinta fata de Allah, fara sa-i faceti Lui asociati,

caci acela care-1 face lui Allah asociati este ca si cum ar cadea din cer

si 1-ar insfaca pasarile'^^' sau 1-ar arunca vantul intr-un hau adanc.

32. Asa! lar acela care cinsteste randuielile lui Allah [sa stie] ca

aceasta*^'^' este din cuviosia inimii!

42) Cheama-i sa intreprinda Pelerinajul [la Mekkal.

43) Camile obosite si slabite din pricina drumului lung.

44) Avantajele provenind din negotul pe care-l fac si alte foloase in aceasta

viata si in Viata de Apoi.

45) Primele zece zile din luna pelerinajului [Dhu-1-Hijja] sau ziua sacrificarii si

urmatoarele zile. in care este invocat numele lui Allah, asupra vitelor (camile.

bovine, ovine, caprine) ce sunt sacrificate in timpul Pelerinajului.

46) Din carnea lor

47) Dupa sacrificarea vitelor

48) Sa indeparteze de pe corpul si parul lor mizeria din timpul starii de sacrali-

zare, prin tundere si radere, taierea unghiilor si imbracarea vesmintelor obisnuite.

49) Legamintele de a savarsi fapte bune.

50) Numita astfel pentru ca era eel mai vechi templu inaltat pentru c

sa se roage in el.

51) De rasplata.

52) Vezi 5:3.

53) Si 1-ar stasia in vazduh.

54) Cinstirea.
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33. Voi aveti foloase de la ele [de la vite] pana la un termen hota-

rat'^^'; apoi locul de junghiere al lor este langa Casa cea straveche.

34. Si pentru fiecare comunitate am randuit Noi o ofranda, pentru ca

ei sa pomeneasca numele lui Allah asupra vitei cu care i-a inzestrat. Si

Domnul vostru este un Domn Unic. Deci supuneti-va Lui! Si bineves-

teste acelora care se umilesc,*^^'

35. Acelora care, atunci cand este pomenit numele lui Allah, li se

cutremura inimile lor, acelora care rabda ceea ce-i loveste*^'' si

acelora care plinesc Rugaciunea [As-Sa/at]*^^' si din cele cu care i-am

inzestrat Noi fac milostenie.

36. Si [sacrificarea] camilelejor'^^' grase am hotarat-o Noi pentru a fi

dintre randuielile lui Allah. In ele se afla bine pentru voi. Pomeniti
numele lui Allah asupra lor*^'-'', cand ele se afla cu piciorul legat

[pregatite pentru a fi junghiate]. Apoi, cand ele cad pe o parte*^^',

mancati din ele si dati sa manance si celui nevoias [care nu cere] si

celui care cere cu umilinta. Astfel vi le-am supus Noi, pentru ca sa fiti

voi multumitori.

37. Nu vor ajunge la Allah carnea si sangele lor, ci va ajunge la El

evlavia voastra. Astfel vi le-am supus voua, pentru ca voi sa-L

preamariti pe Allah, pentru ca v-a calauzit pe voi. Si binevesteste

celor care savarsesc fapte bune!

38. Allah ii apara pe cei care cred. Allah nu-i iubeste pe cei haini*^^' si

necredinciosi.

39. Li s-a ingaduit [sa se apere] acelora care sunt atacati''^^', caci ei

sunt nedreptatiti. lar Allah este in stare sa-i ajute

O^^O
55) Momentul sacrificarii lor.

56) Acelora care sunt smeriti, supusi lui Allah.

57) Pe calea iui Allah.

58) in momentele hotarate pentru ea.

59) Sau camilele si bovineie.

60) Rostirea formulelor care preced sacrificiul. precum: In numele lui Allah!

Allah este Cei mai Mare! Nu exista alta divinitate in afara de Allah! Doamne, de
la Tine este si pentru Tine este!

61) Metafora pentru moartea lor, dupa ce au fost junghiate.

62) Care ll hainesc pe Allah.

63) Celor impotriva carora lupta idolatrii li se ingaduie sa se apere chiar si

prin lupta.



22 • SURAT AL-HAJJ

40. Pe aceia care au fost scosi din caminele lor pe nedrept, pentru ca

ei au zis: „Domnul nostru este Allah!" Si de nu i-ar opri Allah pe
oameni, pe unii prin altii, ar fi daramate*^'^' chilii'^^', biserici*'^^',

temple*^'') si moscheiC^^' in care numele lui Allah este pomenit atat de
mult. Allah li ajuta neindoielnic aceluia care-L ajuta pe El. Allah este

Tare [si] Puternic [Qawi\;\;, 'Aziz].

41. Acestia [sunt] cei care - daca Noi le dam putere pe pamant*^^' -

Tmplinesc Rugaciunea [As-Salat], achita Dania [Az-Zakat], poruncesc
ceea ce este drept si opresc de la ceea ce este neingaduit. lar sfarsitul

[tuturor lucrurilor] li apartine lui Allah.

42. lar daca ei te Tnvinuiesc de minciuna, [sa stii ca] inainte de ei i-au

socotit mincinosi [pe trimisii lor] neamul lui Noe, neamurile 'Ad'''-'' si

Thamud(7i),

43. Neamul lui Avraam si neamul lui Lot*''^'

44. Si locuitorii din Madyan*''^'. Si Moise a fost socotit mincinos*^'*'. Eu
le-am dat un ragaz necredinciosilor, iar apoi i-am luat [cu pedeapsa].

Si cat de aspra a fost osanda Mea!

45. Si cate cetati am nimicit Noi pentru ca ele erau nelegiuite'^^'! lar

ele sunt acum pustiite! Si cate fantani parasite! Si cate palate zidite!*^^'

46. Dar oare n-au umblat ei*^^' prin lume si n-au avut ei inimi cu care

sa priceapa sau urechi cu care sa auda? Nu ochii lor sunt orbi, ci

inimile din piepturi sunt oarbe.'^^'

64) In sensul de anihilate, zadarnicite.

65) Ale manastirilor crestine.

66) Ale crestinilor.

67) Ale iudeilor.

68) Ale musulmanilor.

69) Sprijinindu-i impotriva adversarilor lor.

70) Neamul lui Hud.
71) Neamul lui Salih.

72) De asemenea, i-au socotit mincinosi pe profetii lor.

73) Neamul lui Suayb.

74) Nu de catre fiii lui Israel, ci de catre egipteni.

75) Idolatre, necredincioase.

76) Sunt acum pustii.

77) Locuitorii orasului Mekka, care s-au ocupat de negot.

78) Neajunsul nu se datoreaza sentimentelor lor. ci mintilor lor c

poftelor si se cufunda in indiferenta.
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47. Ei te grabesc [sa vii] cu pedeapsa! Allah nu-Si incalca fagaduinta

Sa! Insa o zi la Domnul tau este cat o mie de ani, asa cum numarati

VOi.(79)

48. Si la cate cetati nu le-am dat Eu ragaz, in vreme ce ele erau ne-

legiuite! Insa apoi le-am luat Eu [cu pedeapsa]! Si la Mine este

intoarcerea!

49. Spune: „0, voi oameni! Eu sunt pentru voi numai un prevenitor

limpede!

50. Aceia care cred si savarsesc fapte bune vor avea parte de iertare

si de castig din belsug,<^°'

51. In vreme ce aceia care se straduiesc sa zadarniceasca versetele

Noastre vor fi oaspetii ladului"

.

52. N-am trimis Noi mai Tnainte de tine nici un mesager si nici un
profet care sa fi recitat [ceea ce i-a fost lui revelat], fara ca Seitan sa

nu fi incercat sa arunce [indoiala] in privinta recitarii sale. Insa Allah

nimiceste ceea ce Seitan arunca, apoi Allah intareste versetele Sale,

caci Allah este Atoatestiutor, Intelept ['Alim, Hakim].

53. Si El face din ceea ce arunca Seitan o incercare*^^' pentru aceia

care au in inimi o boala si ale caror inimi sunt neinduratoare. Cei

nelegiuiti sunt intr-o dezbinare adanca!*^^'

54. Si sa stie aceia carora li s-a daruit stiinta ca el [Coranul] este

Adevarul venit de la Domnul tau si sa creada in el si inimile lor sa se

supuna lui! Allah este Calauzitorul acelora care cred pe calea cea

dreapta.

55. lar aceia care nu cred nu Tnceteaza sa fie cu indoiala asupra lui*^^)

pana cand Ceasul*^'*' va veni peste ei pe neasteptate sau va veni peste

ei osanda unei Zile cumplite.'^^'

o^g^o
79) Adica Allah este Bland si Rabdator. r

80) Adica de Paradis.

81) Indoiala sau ipocrizie.

82) In legatura cu Adevarul.

83) Asupra Coranului.

84) Ziua Invierii.

85) Ultima zi, adica Ceasul.
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56. Stapanirea va fi in Ziua aceea a lui AUah'^^', care va judeca intre

ei. Aceia care au crezut si au savarsit fapte bune vor intra in gradinile

placerii,

57. In vreme ce aceia care n-au crezut si au luat semnele Noastre

drept minciuna, vor avea parte de o osanda umilitoare.

58. Acelora care au purees, [parasindu-si caminele], pe calea lui

Allah, iar dupa aceea au fost ucisi'^^' sau au murit, Allah le va darui o

buna rasplata*^^', caci Allah este eel mai bun dintre cei care daruiesc.

59. El ii va lasa sa intre intr-un loc pe care-1 vor gasi placut'^^', caci

Allah este Atoatestiutor [si] Bland ['Alim, Hakim].

60. Asa! Iar pe aceia care va pedepsi cu ceea ce a fost pedepsit, iar

apoi va fi nedreptatit'^'-'', Allah il va ajuta; Allah este Indurator, lertator

I'Afuww, Ghafur].

61. Aceasta'^^' pentru ca Allah face sa intre noaptea in zi si sa intre

ziua in noapte*^^' si pentru ca Allah este Cel care Aude Totul [si] Cel

care Vede Totul [Sami', Basir].

62. Aceasta pentru ca Allah este Adevarul*^^', iar ceea ce cheama
ei(94) jj-j locul Sau este desertaciune si ca Allah este Cel mai Inalt [si]

Cel mai Mare'^S) [AZ-'A/iyy, Al-Kabir].

63. Oare nu vezi ca Allah pogoara apa din cer si pamantul devine

inverzit? Allah este Cel Binevoitor [si] Bine Stiutor [Latif, Khabir].

O^^O
86) Numai a lui Allah.

87) In lupta sfanta.

88) Primindu-i in Paradis.

89) Paradisul.

90) Aceia care este victima atacului nelegiuitilor. Versetul a fost revelat in

legatura cu o ceata de companioni ai Profetului care s-a intalnit cu un grup de
idolatri in timpul lunii in care luptele erau interzise si le-au cerut idolatrilor sa nu-i

atace. insa acestia au refuzat si atunci dreptcredinciosii au ripostat. Intrucat idolatrii

au continuat si au fost nelegiuiti, musulmanii au continuat lupta impotriva lor pana
ce i-au nimicit.

91) Acest ajutor

92) Potrivindu-le prin lungirea noptii si scurtarea zilei sau invers.

93) Adevaratul Dumnezeu. Cel fara seaman si fara egal.

94) Idolatrii.

95) Nu are nevoie de robii Saii
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64. Ale Lui sunt cele din ceruri si cele de pre pamant. Allah este Cel

Deajuns pentru Sine [si] Cel Vrednic de Lauda [Al-Ghaniyi;, Al-

Hamid].

65. Oare nu vezi ca Allah v-a supus voua ceea ce este pe pamant, iar

corabiile plutesc pe mare din porunca Lui'^^'? El tine cerul*^'^' sa nu
cada peste pamant, decat cu voia Sa. Allah este Cel cu mila [si]

Indurator cu oamenii [Ra'uf, Rahim].

66. El este Cel care v-a dat viata*^^', apoi va da voua moarte, apoi va

va invia pe voi'^^'. Dar omul este nemultumitor!

67. Fiecarei comunitati i-am hotarat Noi o randuiala pe care ea o

urmeaza. Si sa nu se certe cu tine despre acest lucru! Si cheama la

Domnul tau! Tu esti, neindoielnic, pe o cale dreapta!

68. Iar de se vor certa cu tine, spune: „Allah stie mai bine ceea ce

faceti voi!

69. Allah va judeca intre voi in Ziua Invierii pentru cele asupra carora

sunteti cu pareri diferite!''

70. Oare nu stii ca Allah cunoaste ceea ce este in cer si pre pamant?
Acestea sunt intr-o Carte*^*-"^' si acesta este pentru Allah [un lucru]

usor!

71. Ei adora in locul lui Allah lucruri despre care nu s-a pogorat nici

o dovada si despre care ei nu au stiinta. Iar cei nelegiuiti nu vor avea
ajutor.

72. Si cand li se recita lor versetele Noastre cele limpezi, cunosti pe
chipurile celor care nu cred neplacerea [supararea si furia]. De-abia

se stapanesc sa nu se arunce asupra acelora care le recita versetele

Noastre. Spune: „Sa va vestesc voua ceva mai rau decat aceasta?

Focul! Allah le-a promis acelora care nu cred. Si ce rea soarta!"

O^^O
96) Si v-a supus si marea, pe care corabiile plutesc conduse de El, spre folosul

97) Planetele si stelele.

98) In pantecele mamelor voastre.

99) In Ziua de Apoi.

100) In Tabla pastratoare.
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73. O, voi oameni! Vi s-a dat voua o pilda, auziti-o: Aceia pe care voi li

chemati in locul lui AUah*^'^^' nu vor putea crea nici macar o musca,

chiar de s-ar uni ei pentru aceasta! lar daca musca le rapeste un lucru,

ei nu-1 vor putea lua inapoi! Slabi sunt si eel care cere'^^^) gi eel de la

care se cere!"*^^^'

74. Ei nu L-au pretuit pe Allah dupa adevarata Sa masura. Allah este

Cel Tare, Preaputernic [Qaiuiyy, 'Aziz]\

75. Allah alege trimisi dintre ingeri si dintre oameni. Allah este Cel

care Aude Totul [si] Cel care Vede Totul [Sami', Basir]\

76. El stie ceea ce se afla inaintea lor si ceea ce se afla in urma
lor(i04) sj la ^iiah se intorc [toate] lucrurile.

77. O, voi cei care credeti! Inclinati-va, prosternati-va si adorati-L pe
Domnul vostru si faceti bine! Poate ca voi veti izbandi!'^^^'

78. Si luptati-va pentru Allah'^^*^' cu toata osteneala pe care El o merita!

El v-a ales pe voi si nu v-a impus in religie nici o greutate; ea este religia

parintelui vostru Avraam. [Allah este] Cel care v-a numit pe voi musul-

mani atat mai inainte'^'-'^', cat si in aceasta [Carte]*^'^^', pentru ca Trimisul

sa fie rnartor*^'-'^' pentru voi si pentru ca voi sa fiti martori pentru oame-
ni*^ ^'^'. Impliniti Rugaciunea [As-Salat], achitati Dania [Az-Zakat] si lega-

ti-va strans de Allah, caci El este Stapanul vostru! Ce minunat Stapan si

ce minunat Ocrotitor!

o^g^o

101) Idolii.

102) Idolatrii.

103) Idolii.

104) Ceea ce au savarsit si ceea ce vor savarsi.

105) La acest verset, cei care il aud se prosterneaza.

105) Impotriva necredinciosilor, a intunericului si a sufletului

107) In scripturile anterioare revelarii Coranului.

108) In Coran.

109) Ca v-a trimis mesajele Domnului vostru.

110) Ca trimisii v-au transmis voua mesajele lui Allah.
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(fU SURAT AL-MU'MINUN<i)

(Mekkana [74]; 118 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Fara indoiala ca izbandesc si sunt fericiti*^' dreptcredinciosii,

2. Care sunt smeriti'^' in Rugaciunea lor

3. Si care raman departe de vorbele desarte

4. Si care fac Dania [Az-Zakat]

5. Si care isi pazesc castitatea ''*'

6. Afara de soatele lor si de aceea ce stapanesc mainile lor drepte*^',

caci pentru aceasta nu sunt ei invinuiti,*^'

7. In vreme ce aceia care cauta mai mult de atat, aceia sunt

nelegiuiti,

8. Insa aceia care sunt cu grija fata de cele incredintate si fata de
fagaduinta lor

9. Si cei care vegheaza la Rugaciunea lor,<^'

10. Aceia*^' sunt mostenitorii,'^'

11. Cei care vor mosteni Firdawsul, si ei in el vor salaslui.

12. Noi 1-am creat pe om'^°' din apa aleasa [venita] din lut.

O^^O
1) In traducere "Sura IDreptlcredinciosilor" . numita astfel dupa versetul 1.

2) Vor izbandi si vor avea parte de fericire permanenta atat in aceasta lume,

cat si in Lumea de Apoi.

3) Umili si linistiti, concentrati asupra Rugaciunii.

4) Isi pastreaza castitatea.

5) Femeile sclave care sunt in proprietatea lor, cu observatia ca Islamul

indeamna la eliberarea sclavilor fie ca un act de adoratie, fie ca mijloc de rascum-

parare in unele cazuri.

6) Pentru ca aceasta este un drept ingaduit.

7) Implinind toate rugaciunile la vremea lor, fara a neglija nimic din ele.

8) Cei care intrunesc toate atributele mentionate.

9) Cei care merita.

10) Pe oameni.
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13. Apoi 1-am facut Noi o picatura intr-un loc sigur,'^^'

14. Apoi am facut din picatura un cheag'^^' si am facut din cheag o

bucata de carne si am facut din bucata de carne oase si am imbracat

oasele cu came. Apoi 1-am scos la iveala ca o alta faptura.'^'^'

Binecuvantat fie Allah, Facatorul, Cel Bun!

15. Dupa aceasta veti fi voi morti,

16. lar in Ziua Invierii veti fi voi readusi la viata*^'^'.

17. Deasupra voastra am facut Noi sapte straturi'^^'. Si Noi nu
suntem cu nebagare de seama fata de fapturi.*^^'

18. Si Noi am pogorat apa din cer cu masura*^''. Apoi Noi am facut-o

sa stea in pamant,*^^' cu toate ca avem puterea sa o facem sa dispara.

19. Si Noi v-am facut voua cu ajutorul ei gradini de curmali si vii, in

care voi aveti roade multe si din ele voi mancati.

20. Ca si un pom ce creste pe Muntele Sinai'^^' si care da ulei si

hrana pentru cei care mananca,

21. lar in vite*^^' aveti voi o buna pilda, caci va dam voua sa beti din

ceea ce ele au in pantece*^^' si multe foloase aveti de la ele'^^' si de la

ele mancati

22. Si pe ele'^^' si pe corabii sunteti purtati.

O^g^O
11) Adica uterul femeii.

12) Un cheag de culoarea sangelui lipicios.

13) Diferita de ceea ce a fost facut.

14) Pentru a da socoteala si pentru rasplata.

15) Cele sapte ceruri.

16) Astfel incat sa cada peste ele si sa le nimiceasca.

17) Astfel meat sa fie suficienta.

18) Tasnind in locurile in care PreaslavituI a vrut sa dea viata.

19) Dupa o alta interpretare este vorba despre un munte din Palestine (Sayna')

situat intre Egipt si Al-Aqaba. In aceasta zona din Palestine si din Sinai au existat

din cele mai vechi timpuri conditii foarte bune pentru cultivarea maslinului, socotit

un pom binecuvantat.

20) Prin care se au in vedere camilele, bovinele, ovinele si caprinele.

21) Laptele care se strange in ugerul lor

22) Le folositi pe unele dintre ele pentru calarie si poveri. iar de la altele aveti

lana, parul, puii lor etc.

23) Pe camile.
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23. Noi 1-am trimis pe Noe la neamul sau si el a zis: "O, neam al meu!
Adorati-L voi pe Allah! Voi nu aveti alta divinitate in afara de El. Oare
nu va temeti voi?"

24. Si au zis capeteniile neamului sau, care nu au crezut: "Acesta*^'^'

nu este decat un om asemenea voua, care voieste sa se ridice

deasupra voastra. Daca Allah ar fi voit,*^^' ar fi facut sa coboare'^^'

ingeri. Noi n-am auzit aceasta*^^' de la strabunii nostri din vechime!

25. [Au zis unii dintre ei]: "Acesta nu este decat un barbat posedat.'^^'

Deci asteptati voi pana la un timp!"'^?)

26. Si a zis el:*-^"' "Doamne! Ajuta-ma pe mine, fiindca ei ma
Tnvinuiesc de minciuna!"

27. Si i-am revelat Noi: "Fa-ti area sub ochii Nostri si dupa revelatia

Noastra! lar cand va veni porunca Noastra'^^' si va clocoti cuptorul,'^^'

atunci du pe ea'^S) din fiecare [specie] cate o pereche'^^) si familia ta,

afara de aceia asupra carora s-a rostit cuvantuP^'! Si nu vorbi cu Mine
pentru aceia care s-au purtat cu nelegiuire, caci ei sunt Tnecati!

28. Si dupa ce te vei aseza'^^' tu si cei care sunt cu tine pe corabie,

atunci spune: "Marire lui Allah care ne-a izbavit pe noi de neamul de
nelegiuiti!"

29. Si mai spune: "Doamne, alege pentru mine un loc de coborare'^'^'

binecuvantata, caci Tu esti eel mai bun dintre coboratori!"

24) Cel care cheama la venerarea lui Allah.

25) Sa trimita un mesager.

26) Din cer,

27) La care cheama Noe.

28) Cuprins de nebunie.

29) Pana ce el isi va reveni din nebunie.

30) Noe.

31) Sa coboare pedeapsa asupra lor.

32) La propriu, este cuptorul de paine. dar figurat. este fata pamantului.

33) Pe corabie.

34) Gate un mascul si cate o femela din fiecare specie.

35) A fost luata hotararea de nimicire a lor

36) Te vei instala.

37) Loc de coborare sau locuinta.
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30. Intru aceasta*^^' sunt semne,*^^' iar Noi suntem ispititori.''^^'

31. Iar dupa ei am facut Noi sa se iveasca mai apoi un alt neam.*'*^'

32. Si le-am trimis lor un trimis dintre ei, [pentru ca el sa le spuna]:

"Adorati-L pe Allah! Voi nu aveti alta divinitate afara de El! Oare voi

nu va temeti [de El]?"

33. Insa au zis capeteniile neamului sau care nu au crezut si au

tagaduit intalnirea din Lumea de Apoi si pe care Noi le-am tinut in

belsug*'*^) ^^ aceasta lume: "Acesta nu este decat un om ca si voi, care

mananca ceea ce mancati voi si bea ce beti voi,

34. Iar de veti da ascultare unui om asemenea voua, atunci veti fi

pierduti.

35. Va fagaduieste el ca dupa ce veti fi tarana si oseminte veti fi voi

SCOSi!?(43)

36. Departe, departe este ceea ce vi se fagaduieste!*'^'^'

37. Nu este decat viata noastra lumeasca; noi murim si traim si nu
vom fi niciodata inviati!*''^'

38. El nu este decat un om care a nascocit minciuna si a pus-o pe
seama lui Allah si noi nu credem in el!"

39. A zis el:*'^^' "Doamne, ajuta-ma pe mine, caci ei ma socotesc

mincinos!"

40. A zis:''^'''' "Numai putin si vor ajunge ei sa se caiasca!"

38) In ceea ce i s-a intamplat lui Noe si neamului sau.

39) Pentru cei care stiu sa traga invataminte.

40) Incercandu-i pe robii Nostri pentru a vedea cine stie sa traga invataminte

si cine este nepasator

41) Neamul 'Ad, neamul profetului Hud.

42) Le-am asigurat o viata tihnita si imbelsugata.

43) Din mormintele voastre, vii, asa cum ati fost.

44) Departe de a se intampla sau de adevar este ceea ce vi se promite.

45) Unii mor si altii se nasc pentru a se stinge o generatie si a veni o alta

generatie.

46) Trimisul lor

47) Allah.
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41. Si i-a cuprins pe ei strigatul,*'^^' cu toata dreptatea, si Noi i-am

facut ca o spuma [purtata de un torent]. Asadar, departe cu neamul
de nelegiuiti!*'^^'

42. Apoi, am creat Noi, in urma lor, alte neamuri.

43. Nici o comunitate nu poate grabi si nici intarzia termenul sau*^°'.

44. Apoi am trimis Noi trimisii Nostri unul dupa altul. Si de fiecare

data cand trimisul venea la comunitatea lui, ei Tl tineau de mincinos.

Si Noi am facut sa urmeze unii dupa altii*^^' si am facut din ei povesti

pilduitoare'^2'. Deci departe*^^' cu un neam care nu crede!

45. Apoi i-am trimis Noi pe Moise si pe fratele sau Aaron, cu

semnele Noastre*^*^' si cu dovada limpede,

46. La Faraon si la dregatorii lui, insa acestia s-au semetit, caci erau

un neam de trufasi,*^^'

47. Si au zis ei: "Sa credem noi in doi oameni asemenea noua, in

vreme ce cei din neamul lor sunt inrobiti la noi?"

48. Si i-au socotit pe amandoi drept mincinosi, si au fost ei nimiciti.*^*^'

49. Si i-am daruit lui Moise Cartea*^^' pentru ca ei sa fie calauziti!

50. Si am facut Noi din fiul Mariei si din mama lui un semn'^^' si Noi
le-am dat lor doi [adapost] pe o colina statornica*^^' si cu izvor.'^^'

c:jw^)

48) Pedeapsa cea aspra sau strigatul unui inger.

49) Pieirea lor!

50) Care i-a fost hotarat pentru nimicire.

51) Sa fie nimicite neamurile unul dupa altul.

52) N-au ramas decat povestile despre ei.

53) Sa piara!

54) Cu minunile.

55) Nu s-au lasat induplecati sa-i elibereze pe fiii lui Israel din robie s

sa piece cu Moise.

56) inecati in mare.

57) Tora.

'

58) Al puterii Noastre nemarginite.

59) Loc ridicat, probabil lerusalim. bun pentru sedere.

60) Un curs de apa.
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51. O, trimisilor!*^^' Mancati din cele bune*^^' si impliniti fapte bune!

Eu sunt Binestiutor a ceea ce savarsiti voi.

52. Aceasta connunitate,**^^' a voastra, este o singura comunitate, iar

Eu sunt Domnul vostru.'^'^' Deci fiti cu frica de Mine<*^^'!

53. Insa ei au rupt lucrul lor, [despartindu-se in] secte*^^'; fiecare secta

bucurandu-se de ceea ce avea ea.*^^'

54. Deci lasa-i in ratacirea lor pana la un timp!<<^^'

55. Oare socotesc ei ca ceea ce Noi le daruim din bunuri si copii

56. Sunt bunuri pe care Noi le dam in graba? Nu, ei nu pricep*^^'!

57. Aceia care au teama de Domnul lor

58. Si aceia care cred in versetele Domnului lor

59. Si aceia care nu-1 fac asociati Domnului lor

60. Si aceia care dau ce dau<''°' cu inimile pline de frica [la gandul ca]

se vor Tntoarce la Domnul lor,'''^'

61. Aceia se grabesc catre faptele bune si ei se intrec in ele.

62. Noi nu impunem unui suflet decat atat cat este puterea lui,'''^' iar

Noi avem o carte*''-^' ce rosteste adevarul si ei nu vor fi nedreptatiti.

61) Chemare adresata tuturor profetilor.

62) Cele bune le-au fost ingaduite profetilor.

63) In sensul de omenire in intregime, caci aproape toti profetii au propo-

vaduit aceeasi religie, identificata cu Islamul.

64) Fara nici un alt asociat.

65) De pedeapsa Mea.

66) S-au despartit in privinta credintei lor.

67) Socotind ca ea are dreptate.

68) Pana la timpul hotarat pentru nimicirea lor.

69) Sa nu creada ratacitii ca bunurile cu care-i daruim Noi in aceasta viata

sunt rasplata pentru ceea ce savarsesc ei! Dimpotriva, ei vor fi intrebati de ce nu

au adus multumiri pentru ele si vor fi pedepsiti pentru nemultumire si pentru

necredinta.

70) Ca milostenii.

71) Pentru a li se cere socoteala.

72) Allah nu cere robilor Sai decat ceea ce le sta in putinta.

73) Cartea faptelor fiecarui rob.
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63. Insa inimile lor*^'^' sunt in ratacire de la aceasta si ei au alte fapte

[rele] pe care le savarsesc in afara de aceasta,

64. Pana ce Noi li luam cu chinul pe cei mai instariti dintre ei si atunci

iata-i pe ei cum striga [implorand]!

65. "Nu strigati astazi [implorand], caci nu veti fi ajutati din partea

Noastra!

66. Versetele Mele v-au fost recitate voua, insa voi v-ati intors pe
calcaiele voastre,*^^'

67. Semetindu-va fata de el,*^^' si le-ati hulit cand ati stat la povesti

noaptea."

68. Nu cugeta ei la ceea ce este spus?<^^' Si oare le-a venit lor ceea

ce nu le-a venit stramosilor lor cei dintru inceput?

69. Sau poate ca ei nu-1 cunosc pe Trimisul lor si de aceea se leapada

de el?

70. Sau spun ei: "El este posedat!"*^^' Ba el le-a adus lor Adevarul,

iar celor mai multi dintre ei nu le place adevarul!

71. Si daca adevarul s-ar potrivi cu poftele lor,*''^' s-ar fi stricat cerurile

si pamantul, precum si toti cei care se afla in ele. Insa Noi le-am adus

pomenirea lor,'^°' dar ei de la pomenirea lor se intorc.

72. Sau ceri tu de la ei o rasplata? Dar rasplata Domnului tau este

mai buna, iar El este eel mai bun dintre ingrijitori.

73. Tu doar li chemi catre o cale dreapta,

74. Iar aceia care nu cred in Viata de Apoi se abat de la aceasta
cale.(8i)

c:jw^)

74) Inimile necredinciosilor.

75) Refuzand sa le ascultati.

76) Fata de Coran.

77) In Coran, pentru a vedea ca el este Adevarul limpede.

78) Stapanit de nebunie.

79) Provenind din sufletele lor nelegiuite.

80) Mandria lor, adica revelarea Coranului in limba lor.

8 1) Se abat de la Adevar.
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75. Daca Ne-am fi indurat de ei si am fi indepartat raul de la ei, s-ar

fi indarjit in nelegiuirea lor si ar fi ratacit [mai departe in ea].

76. 1-am apucat Noi cu chin, insa ei nu s-au supus Domnului lor si nu
s-au rugat [Lui] cu umilinta.

77. Pana ce, atunci cand le vom deschide Noi poarta catre un chin

aspru, iata-i pe ei acolo deznadajduiti!

78. El este Cel care a creat pentru voi auzul, vazul si inimile*^^'. [Insa

nici auzul, nici vazul, nici inimile lor nu le-au fost de nici un folos]. Insa

voi sunteti atat de putin multumitori!'^^)

79. El este Cel care v-a raspandit pe voi pe pamant*^'^' si la El veti fi

voi adunati.'^^'

80. El este cel care da viata*^^' si da moarte si la El se afla schimbarea

noptii si zileij^^* Oare voi nu pricepeti?

81. Insa ei zic, asemenea cum au zis si cei de mai inainte.'^^'

82. Zic ei: "Oare dupa ce vom muri si vom fi noi tarana si oseminte,

vom mai fi noi adusi la viata din nou?

83. Ni s-a fagaduit si noua si parintilor nostri, mai inainte, aceasta,

Tnsa acestea nu sunt decat legende*^^' ale inaintasilor!"

84. Spune: "Cui li apartin pamantul si cei care se afla pe el, daca voi

stiti?"

85. Ei vor zice: "Lui Allah!" Spune: "Oare voi nu voiti sa luati

aminte?"PO)

86. Spune: "Si cine este Stapanul celor sapte ceruri si Stapanul

Tronului sublim?"

O^^O
82) Pentru ca sa auziti, sa vedeti si sa intelegeti.

83) Fata de aceasta binecuvantare a lui Allah.

84) Ajutandu-va sa va inmultiti.

85) In Ziua Invierii.

86) Fapturilor Sale, dupa trecerea prin fazele dezvoltarii lor.

87) In privinta lungimii lor.

88) Dintre comunitatile care i-au socotit pe trimisii lor mincinosi.

89) Minciuni scrise in cartile lor.

90) Si nu o sa stiti ca cel care a putut sa faca prima data un lucru poate sa-l
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87. Ei vor zice: "[Ele sunt ale] lui Allah!" Spune: "Si oare voi nu va

temeti?"(5i)

88. Spune: "In mana cui se afla stapanirea tuturor lucrurilor si cine

apara<^2) si de cine nu exista aparare/^-^' daca stiti?"

89. Vor zice ei: "Ale lui Allah sunt!" Spune: "Si cum se face ca sunteti

voi fermecati?"*^'^'

90. Noi le-am adus lor Adevarul, Tnsa ei sunt mincinosi*^^'.

9 1 . Allah nu Si-a luat nici un copil si nu este nici o divinitate alaturi de

El. [Daca ar fi fost mai multe divinitati], fiecare divinitate s-ar fi dus

impreuna cu ceea ce a creat si unii dintre ei ar fi incercat sa fie

deasupra celorlalti. Marire lui Allah care este mai presus de tot ceea

ce vorbesc ei"*^*^'

92. [El este] Cunoscatorul tuturor celor nevazute si vazute! Si El este

mai presus de faptul ca li fac Lui asociati!

93. Spune: "Doamne, daca Tu ma lasi sa vad ceea ce le este lor

fagaduit,(57)

94. Atunci nu ma aseza, Doamne, intru neamul celor nelegiuiti!"

95. Noi avem puterea sa-ti aratam ceea ce le fagaduim.'^^'

96. Respinge raul cu ceva care este mai bun!*^^' Noi stim prea bine

ceea ce vorbesc ei!

97. Si spune: "Doamne, eu caut scapare la Tine impotriva ispitelor

seitanilor

91) De pedeapsa Lui pentru idolatria voastra si pentru ca tineti de mincinoase

stirile despre H si despre Trimisul Sau?

92) Apara si ajuta pe cine voieste, daca este amenintat de vreun rau.

93) Nimeni nu se poate apara, dintre aceia carora El le doreste un rau, si nu

poate scapa de pedeapsa Lui.

94) Cum de sunteti inselati in privinta credintei in El si supunerii fata de El,

ca si cum ati fi fermecati?

95) Pretinzand ca El ar avea un fiu si un asociat.

96) Mintind in mod evident.

97) Pedeapsa fagaduita lor.

98) Dar amanam acest lucru pana ce va veni termenul hotarat pentru aceasta.

99) Adica iertand si purtandu-se bine.
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98. Si eu caut scapare la Tine, Doamne, pentru ca ei sa nu se apro-

pie de mine!"

99. Abia cand vine moartea la unul dintre ei, zice el: "Doamne, adu-

ma pe mine Tnapoi,<^°°)

100. Pentru ca eu sa fac bine, in cele pe care le-am lasat!" "Nici-

decum!"*^°^' Acesta este un cuvant pe care el il va rosti.'^°^' lar in

urma lor*^'-'^' este o despartire,'^'^'^' pana in Ziua cand vor fi sculati [din

morti].

101. lar cand se va sufla in trambita, nu vor mai fi inrudiri intre ei in

Ziua aceea, nici nu se vor intreba intreolalta.

102. Aceia ale caror balante vor atarna mai greu,'^'^^' aceia vor fi cei

fericiti,

103. lar aceia ale caror balante vor atarna mai usor,'^°^' aceia sunt

cei care si-au pierdut sufletele lor si ei in Gheena vor avea salas

vesnic.

104. Focul va arde fetele lor si buzele lor vor fi schimonosite.

105. "Oare nu vi s-au recitat voua versetele Mele, iar voi le-ati luat

drept minciuna?"

106. Ei vor zice: "Doamne, ratacirea noastra ne-a invins si noi am
fost un neam de oameni rataciti!

107. Doamne, scoate-ne pe noi din el! Si daca iarasi ne vom
Tntoarce, suntem noi nelegiuiti!"'^^'''

100) Pe pamant, dandu-mi viata din nou.

101) Acesta este raspunsul asteptat al lui Allah pentru aceia care cere sa se

intoarca la viata.

102) Fara sa-i fie de nici un folos.

103) In urma mortilor.

104) Barzakh e:
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108. El zice: "Ramaneti in el umiliti si nu mai vorbiti cu Mine!"*^°^'

109. [Pentru ca au fost] o parte dintre robii Mei<^°5) care au zis:

"Doamne, noi am crezut! Deci iarta-ne si indura-Te de noi, caci Tu esti

eel mai bun dintre cei induratori!",

110. Insa voi i-ati batjocorit, pana ati uitat pomenirea Mea, si voi

radeati de ei.

111. Astazi, eu ii rasplatesc pentru ca ei au fost statornici, astfel

incat ei sa fie cei care izbandesc.

112. El*^^'^' va zice: "Cati ani ati ramas voi pe pamant?"

113. Vor raspunde ei: "Am ramas o zi sau doar o parte dintr-o zi. In-

treaba-i pe cei care tin numarul!"

114. El va zice: "Nu ati ramas voi decat putin [timp]! Macar daca ati

sti voi!

115. Oare credeti ca v-am creat pe voi fara rost*^^^' si ca nu va veti

intoarce la Noi?"*^^^'

116. Preainalt este Allah, Stapanul adevarat! Nu exista alta divinitate

in afara de El, Stapanul Tronului sublim!

117. Si eel ce cheama alaturi de Allah un alt dumnezeu, fara sa aiba

dovada despre el, acela va da socoteala Domnului sau. lar necredin-

ciosii nu vor izbandi!"'-^-^'^'

118. Si spune: "Doamne, iarta si fii indurator, caci Tu esti Cei mai
bun dintre cei induratori!"'^^'^'

c:jw^)

108) in legatura cu izbavirea de pedeapsa.

109) Dreptcredinciosii.

110) Allah PreainaltuI sau ingerul caruia i se va porunci sa-i intrebe.

111) In joaca sau in desert, fara intelepciune.

112) Pentru rasplata?

113) Necredinciosii nu vor izbandi si nu vor dobandi vesnicia in Paradis.

114) Cei mai bun dintre cei care sunt milostivi cu pacatosii si li iarta dac
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HJI SURAT AN-NUR<i)

(Medinita [102]; 64 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O sura*^' pe care Noi am trimis-o si pe care Noi am impus-o'^' si in

care Noi am trimis versete limpezi pentru ca voi sa luati aminte.

2. Pe cea care preacurveste si pe eel care preacurveste biciuiti-i pe
fiecare cu cate o suta de lovituri.*'^' Si sa nu va apuce mila de ei in

Tmplinirea legii lui Allah, daca voi credeti in Allah si in Ziua de Apoi!

Si un grup de dreptcredinciosi sa fie martori la pedepsirea lor!

3. Cel care preacurveste nu se insoara decat cu o femeie care prea-

curveste sau cu o pagana, iar pe muierea care preacurveste nu o ia

de nevasta decat un barbat care preacurveste sau un pagan. Acest

lucru le este oprit dreptcredinciosilor.'^'

4. Pe aceia care defaimeaza muieri cinstite si apoi nu aduc patru

martori, biciuiti-i cu optzeci de lovituri si nu mai primiti marturie de la

ei niciodata, caci ei sunt nelegiuiti,

5. Afara de aceia care pe urma se caiesc si se indreapta, caci Allah

este lertator, Indurator [Ghafur, Rahiini]\

6. Aceia care le defaimeaza pe sotiile lor**^' si nu au martori afara de ei

Tnsisi, fiecare dintre ei trebuie sa faca patru marturii [cu juramant] pe
Allah ca el este dintre cei care spun adevarul

7. Si o a cincea [marturie cu juramant] ca blestemul lui Allah sa cada

asupra lui, daca el este dintre cei care mint.

O^g^O
1) In traducere "Sura luminii", dupa versetul 35.

2) Adica "Aceasta este o sura".

3) Ale carei prescriptii sunt absolut obligatorii.

4) Dar aceste lovituri nu trebuie sa aiba ca rezultat fisurarea oaselor sau

provocarea de rani.

5) Dreptcredinciosilor musulmani le sunt strict interzise concubinajul si adulterul.

Casatoria celor care preacurvesc nu este posibila decat in conditiile mentionate in

acest verset si dupa ce ei s-au cait pentru pacatui lor

6) Acuzandu-le de infidelitate.
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8. Insa osanda'^' va fi indepartata de la ea, daca ea face patru marturii

[cu juramant] pe Allah ca el este dintre cei care mint

9. Si o a cincea [marturie cu juramant] ca mania lui Allah sa se abata

asupra ei, daca el<^' este dintre cei care spun adevarul'^'.

10. Si daca nu ar fi gratia lui Allah asupra voastra si indurarea Lui si

[faptul] ca Allah este lertator [si] Intelept [Tawwab, HakimYS'^^^

11. Cei care au venit cu minciuna*^^' sunt un grup dintre voi. Nu o

socotiti a fi un rau pentru voi, ci mai degraba ea este un bine pentru
yQjl(i2) Fiecare om dintre ei are pacatul ce si 1-a agonisit, iar aceluia

caruia li revine cea mai mare parte din ea va avea parte de mare
chin.

12. De ce, atunci cand ati auzit-o [aceasta calomnie], nu au avut

credinciosii si credincioasele o banuiala buna in sinea lor si de ce nu au

zis "Aceasta este o minciuna invederata"?

13. De ce nu au adus ei intru aceasta patru martori?*^^) ]aj- ^a^a nu
au adus ei martori, inseamna ca acestia sunt la Allah mincinosi.

14. Si de n-ar fi gratia lui Allah asupra voastra si indurarea Lui, atat in

aceasta lume, cat si in Lumea de Apoi, v-ar fi ajuns pe voi un chin

mare pentm ceea ce ati vorbit voi,

15. Caci 1-ati rostit cu limbile voastre si ati spus cu gurile voastre

lucrul despre care nu aveti nici o stiinta si 1-ati tinut drept [lucru] usor,

cand - de fapt - el este la Allah [un lucru] greu.

o^g^o

7) Pedeapsa cu biciuirea.

8) Adica sotul.

9) In cazui unor afirmatii contradictorii ale celor doi soti. despartirea dintre cei

doi se decide pe cale juridica. orice uniune intre cei doi fiind interzisa in viitor.

10) Se subintelege: Ati fi voi in mare incurcatura.

11) Motivul revelarii acestui verset a fost o calomnie la adresa Ayisei - sotia

Profetului - din partea unui grup de ipocriti, in frunte cu Abd Allah ibn Ubayy ben
Salul, care a acuzat-o de adulter in timpul unei campanii in care 1-a insotit pe

12) Allah se adreseaza Trimisuiui lui Allah si neamului Ayisei.

13) Martori drepti din randul musulmanilor.
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16. Si de ce, cand ati auzit-o, n-ati zis voi: "Nu se cuvine sa vorbim
despre aceasta! Marire Tie! Aceasta este o mare clevetire!*^'^'

17. Allah va Tndeamna sa nu va mai intoarceti la una ca asta

niciodata, daca sunteti dreptcredinciosi.

18. Si Allah va desluseste voua versetele, iar Allah este Binestiutor [si]

Intelept ['Alim, Hakim].

19. Aceia care vor ca printre dreptcredinciosi sa se raspandeasca

ticalosia vor avea parte de osanda dureroasa atat in aceasta lume, cat

si in Lumea de Apoi. Allah stie, in vreme ce voi nu stiti.

20. Si de n-ar fi gratia lui Allah asupra voastra si mila Lui si [faptul]

ca Allah este Cel cu mila, Indurator [Ra'uf, Rahim], [voi ati fi aspru

pedepsitij.

21. O, voi cei care credeti! Nu urmati pasii lui Seitan! Aceluia care

urmeaza pasii lui Seitan el li porunceste ticalosia si lucrul oprit. Si de

nu ar fi gratia lui Allah asupra voastra si mila Sa, nici unul dintre voi

nu ar fi curat nicicand'^^'. Insa Allah curateste pe cine voieste El. Iar

Allah este Cel care Aude Totul [si] Binestiutor [Sami', 'Alim].

22. Sa nu jure cei inzestrati cu belsug si cu bogatie dintre voi ca ei nu
vor mai da [nimic] rudelor, sarmanilor si celor care pureed pe calea lui

Allah! Ci sa ierte si sa miluiasca*^'^'. Oare nu voiti voi ca Allah sa va

ierte voua? Iar Allah este lertator, indurator^^) [Ghafur, Rahim].

23. Aceia care defaimeaza femei evlavioase, preacurate si dreptcre-

dincioase vor fi blestemati atat in aceasta viata, cat si in Viata de Apoi
si vor avea parte de chin mare.

24. Intr-o zi, limbile, mainile si picioarele lor vor face marturie impo-
triva lor pentru ceea ce ei au savarsit.

25. In Ziua aceea,'^^' Allah Ti va rasplati dupa cuviinta cu rasplata lor

cea dreapta si vor sti ei ca Allah este Adevarul cel limpede [Al-Haqq].

O^^O
14) Reprosul din versetele acestea este adresat acelora care au auzit min

nu au respins-o in mod categoric.

15) De murdaria pacatelor.

16) Pe cei care le-au pricinuit lor rau.

17) Procedati cu ei asa cum ati voi sa procedeze Allah cu voi.

18) In ziua cand limbile, mainile si picioarele lor vor face marturie impotriv
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26. [Femeile] cele rele sunt pentru [barbatii] cei rai, iar cei rai sunt

pentru cele rele, dupa cum [femeile] cele bune sunt pentru [barbatii]

cei buni, iar cei buni sunt pentru cele bune. Aceia vor fi nevinovati*^^'

cu privire la ceea ce spun altii despre ei. Ei au iertare si castig ales'^O)!

27. O, voi cei care credeti! Nu intrati in alte case afara de casele

voastre, Tnainte de a cere Tngaduinta si a-i saluta pe salasluitorii lor!

Aceasta este mai bine pentru voi j^^^ Poate ca voi veti lua aminte!

28. Iar daca nu gasiti pe nimeni in ele, nu intrati pana ce nu vi se

ingaduie voua! Iar daca vi se spune voua "Intoarceti-va!", atunci

intoarceti-va! Aceasta este mai curat pentru voi, iar Allah este

Binestiutor ['Alim] a ceea ce faceti voi.

29. Nu este nici un pacat daca intrati'^^' in case nelocuite,*^'^' in care

se afla un bine pentru voi.*^'^' Iar Allah stie atat ceea ce faceti voi pe
fata, cat si ceea ce tineti voi ascuns.*^^'

30. Spune dreptcredinciosilor sa-si piece privirile lor'^^' si sa-si

pazeasca pudoarea lor!*^^) Aceasta este mai curat pentru ei. Allah,

doara, este Binestiutor [Khabir] a ceea ce fac ei.'^^'

19) Cei buni sunt departe de orice suspiciune. Dintre acestia fac parte si Ayisa

si Safwan - bunavointa lui Allah asupra lor!

20) Paradisul.

21) Decat sa intrati dand buzna.

22) Fara sa cereti permisiunea.

23) Nepregatite pentru a fi locuite de un anumit grup de oameni. asa cum
sunt hanurile, baile, casele de oaspeti etc.

24) Un folos pentru voi.

25) Adica intentia cu care intrati in ele.

26) Sa nu se uite la ceea ce este oprit.

27) Evitarea adulterului si pazirea partilor intime de privirile celorialti.

28) Se relateaza ca Mi a zis: Un barbat a trecut, in vremea Trimisului lui Allah
- Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -, pe una din ulitele orasului Medina
si s-a uitat la o femeie si a privit si ea spre el. Seitan i-a amagit. facandu-i sa

creada ca nu s-au uitat unul spre celalalt decat din admiratie. Dar in vreme ce

barbatul mergea pe langa un zid, uitandu-se spre ea, s-a izbit de zid, care i-a

spintecat nasul. Atunci a zis el: Jur pe Allah ca nu-mi voi spala sangele pana ce

nu ma due la Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -

pentru a-i povesti ce mi s-a intamplat. A venit la el si i-a povestit si atunci a zis

Profetul - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!: Aceasta este pedeapsa
pentru pacatui pe care l-ai savarsit. Si Allah a revelat acest verset.
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31. Si spune dreptcredincioaselor sa-si piece privirile lor si sa-si

pazeasca pudoarea lor, sa nu-si arate gatelile'^^' lor, afara de ceea ce

este pe dinafara,''^'-'' si sa-si coboare valurile peste piepturile lor*^^'! Si

sa nu-si arate frumusetea lor decat inaintea sotilor, sau a parintilor

lor, sau a parintilor sotilor lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor sotilor lor, sau

a fratilor lor, sau a fiilor fratilor lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a

muierilor lor,*^^' sau a acelora pe care le stapanesc mainile lor

drepte,*^'^' sau a slujitorilor dintre barbati, care nu mai au dorinta, sau

a copiilor mici care nu stiu ce este goliciunea femeilor. Si sa nu
loveasca cu picioarele lor, astfel meat sa se afle ce podoabe ascund
ele! Si caiti-va cu totii, o, voi dreptcredinciosilor, fata de Allah, pentru

ca voi sa izbanditi!

32. Casatoriti-i pe cei care sunt singuri*^'^' dintre voi, precum si pe cei

virtuosi dintre robii si roabele voastre! Daca ei sunt saraci, Allah li va

face bogati prin mare mila Sa, caci Allah este Cei cu Har Nemarginit

[si] Binestiutor [Wasi', 'Alim].

33. lar aceia care nu afla [cele de trebuinta] pentru casatorie sa caute

sa traiasca in curatie pana ce Allah li va imbogati pe ei din mare mila

Sa. Cu aceia dintre cei pe care ii stapanesc mainile voastre drepte'^^'

care cauta un contract [de eliberare din sclavie] incheiati voi acest

contract'3'^), daca voi stiti ca ei sunt buni, si daruiti-le lor din bunurile lui

Allah pe care El vi le-a dat voua! Si nu le siliti pe sclavele voastre la

curvie'3''), daca ele vor sa ramana curate, cautand voi un profit

trecator in aceasta viata lumeasca! lar daca cineva le sileste, Allah -

chiar si dupa silirea lor - este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

O^^O
29) Podoabe sau cosmetics traditionale cu care-si colorau femeile

mainile si picioarele, sau locurile in care se puneau acestea.

30) Fata si palmele.

31) Sa-si acopere capul cu valul ei si sa acopere cu acest val sau cu

altceva pieptul si gatul ei in intregime.

32) Dreptcredincioase sau femei in general.

33) Roabele lor.

34) Pe cei si cele care nu au sotii, respectiv soti, fie ca nu au rrn

casatoriti, fie ca sunt vaduvi sau divortati.

35) Robii vostri.

36) Indemn adresat stapanilor de a-i elibera pe robii lor in schimbul unci

de bani pe care acestia o vor achita intr-o anume perioada de timp.

37) Unii arabi le constrangeau pe sclavele lor la practicarea prostitutiei, 1

din aceasta o sursa de castig. Allah interzice acest lucru.
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34. V-am trimis Noi voua versete limpezitoare si pilda de la cei care

s-au petrecut mai inainte de voi si indemn pentru cei care au frica [de

Allah].

35. Allah este lumina cerurilor si a pamantului. Lumina Lui seamana
cu o firida in care se afla o lampa. Lampa este intr-un vas de cristal,

iar acesta pare a fi o stea scanteietoare. Ea se aprinde de la un pom
binecuvantat, un maslin, nici de rasarit, nici de apus,*^^' al carui ulei

aproape ca lumineaza fara sa-1 fi atins focul'^^'. Lumina peste lumina!

Allah calauzeste catre lumina Sa pe cine voieste El si Allah da oame-
nilor pilde.CiO' Iar Allah le stie pe toate.

36. [Aprinsa este ca o lumina] in case care a ingaduit Allah sa fie inal-

tate*'^^' si in care este pomenit numele Sau. In ele li aduc Lui lauda

dimineata si seara

37. Barbati pe care nici negotul, nici marfa nu-i impiedica de la

pomenirea lui Allah, de la implinirea Rugaciunii [As-Salat] si de la

achitarea Daniei [Az-Zakat], care se tem de o Zi cand inimile si

privirile vor fi tulburate.*'^^'

38. [Ei fac astfel] pentru ca Allah sa le rasplateasca faptele cele mai
frumoase pe care le-au savarsit si sa le adauge si din harul Sau, caci

Allah li daruieste fara socoteala*'^'^' aceluia care voieste El.

39. Cat despre faptele acelora care nu cred, ele sunt ca o nalucire

intr-un pustiu intins, pe care^ eel insetat il ia drept apa, dar cand
ajunge la el, nu gaseste nimic. Insa el II gaseste acolo pe Allah, ''^'^' care

li va plati intreaga lui socoteala caci Allah este grabnic la socoteala.

o^g^o
38) Situat intr-un loc care este luminal de soare de la rasarit pana la asfintit,

cum ar fi pustiul intins sau varful unui munte.

39) Datorita limpezimii si stralucirii lui.

40) Pentru a le face lucrurile mai usor de inteles, asa cum a procedat in acest

verset. unde a comparat lumina pe care o reprezinta Coranul cu lumina lampii din

firida.

41) Toate moscheile.

42) Osciland intre spaima si speranta.

43) Darul lui Allah este infinit.

44) Gaseste acolo pedeapsa lui Allah.
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40. Sau [ele sunt] ca intunecimile dintr-o mare adanca, fara fund, pe
care o invaluie valurile, iar peste ele alte valuri si deasupra lor norii.

Intunecimi unele deasupra altera. Daca [cineva] scoate mana,
aproape ca nici nu o vede. Iar acela caruia Allah nu-i da lumina nu va

avea nici o lumina.

41. N-ai vazut tu ca pe Allah il preamaresc cei din ceruri si de pre

pamant, ca si pasarile care-si intind aripile? Fiecare stie rugaciunea

sa(45) si lauda sa. Iar Allah este Binestiutor ['A/i'm] a ceea ce fac ei.

42. A lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului si la Allah este

Tntoarcerea.

43. Nu ai vazut tu ca Allah mana norii, '''^' apoi li impreuna pe ei,

apoi Ti face gramada si apoi vezi tu ploaia ivindu-se din ei? Si El face

sa coboare din cer, din muntii lui,''^" grindina si loveste cu ea pe cine

voieste El si o Tndeparteaza de la cine voieste El. Iar scapararea

fulgerului Sau aproape ca rapeste vederea.

44. Allah face sa se schimbe noaptea si ziua si intru aceasta este o

pilda pentru cei care vad.

45. Allah a creat toate vietatile din apa*'*^' si unele dintre ele merg pe
burta,**^' altele merg pe doua picioare si altele merg pe patru

[picioare]. Allah creeaza ceea ce voieste El si Allah este cu putere

peste toate.

46. Noi am pogorat versete deslusite si Allah calauzeste pe cine

voieste El pe o cale dreapta.

47. Ei spun:*^°' "Noi credem in Allah si in Trimis si ne supunem". Apoi
se intoarce o parte dintre ei, dupa aceasta, '^^' si acestia nu sunt

credinciosi.

O^l^O

45) Cum sa se roage lui Allah si cum sa ceara ajutorul Sau.

46) li conduce meet incotro voieste.

47) Mase mari de nori semanand cu niste munti.

48) Dintr-o picatura de lichid seminal sau din apa. in general

49) Taratoarele.

50) Ipocritii.

51) Dupa ce au pretins credinta.
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48. lar cand sunt chemati la Allah*^^' si la Trimisul Sau*^^' pentru a

judeca intre ei, iata ca o parte dintre ei se indeparteaza.*^'^'

49. lar de ar avea ei dreptatea de partea lor, ar veni spre El'^^'

supusi.

50. Oare in inimile lor este o boala, sau se indoiesc ei, sau se tern ca

Allah si Trimisul Sau vor fi nedrepti cu ei? Ba nu! Acestia sunt

nelegiuiti!

51. Singurele vorbe ale dreptcredinciosilor, atunci cand ei sunt

chemati la Allah si la Trimisul Sau pentru a judeca intre ei, sunt ca ei

trebuie sa zica: "Am auzit si ne-am supus!" Acestia vor fi cei care

izbandesc.

52. Cei care se supun lui Allah si Trimisului Sau, se tem de Allah si

sunt cu frica de El, aceia vor fi izbanditori.

53. Ei*^*^' jura pe Allah cu juraminte grele ca, daca le vei porunci,*^^'

vor iesi.<^^) Spune: "Nu jurati! Supunerea este mai potrivita! Allah este

Binestiutor [Khabir] a ceea ce faceti voi!"

54. Spune: "Supuneti-va lui Allah si supuneti-va Trimisului Sau!"

Daca ei se intorc,*^^' el raspunde doar pentru cele cu care a fost

insarcinat,''^^' iar voua va revine raspunderea pentru cele cu care ati

fost insarcinati.''^^' lar de va veti supune lui, veti fi calauziti. Si nu-i

revine Trimisului decat transmiterea limpede [a mesajului].

O^^O

52) Adica la Cartea Sa.

53) Adica Legea Lui si intelepciunea Lui.

54) Refuzand sa vina la El si sa accepte judecata dupa Legea Lui.

55) In graba.

56) Ipocritii.

57) Sa iasa din casele lor si de la familiile lor.

58) La lupta sfanta sau pe caiea lui Allah.

59) Indepartandu-se de la supunere.

60) Transmiterea mesajului.

61) De a va supune si a primi mesajui.
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55. Allah le-a fagaduit acelora dintre voi care au crezut si au savarsit

fapte bune sa-i faca pe ei stapani pe pamant, asa cum i-a facut

stapani si pe cei de dinaintea lor,*^^' si sa dea forta religiei lor, pe care

El a acceptat-o pentru ei si sa le schimbe teama lor cu siguranta.

"Pentru ca ei Ma adora pe Mine si nu-Mi fac Mie ca asociati nimic!" Si

aceia care vor mai fi necredinciosi dupa aceasta,'*^'^' aceia sunt

nelegiuiti.

56. Impliniti Rugaciunea [As-Salat], achitati Dania [Az-Zakat] si supu-

neti-va Trimisului; poate ca voi veti avea parte de indurare!

57. Sa nu socotesti tu ca aceia care nu cred vor fi in stare sa scape de

pedeapsa lui Allah, pe pamant! Salasul lor va fi Focul. Si ce rea

soarta [vor avea ei]!

58. O, voi cei care credeti! Sa va ceara ingaduinta [sa intre] cei pe
care li stapanesc mainile voastre drepte,'^'^' precum si aceia dintre voi

care nu au ajuns varstnicia, de trei ori: inainte de Rugaciunea [As-

Salat] din zori, cand va scoateti vesmintele voastre la amiaza si dupa
Rugaciunea [As-Salat] de seara - cele trei momente cand va dezbra-

cati. in afara de acestea, nu este nici un pacat nici pentru voi, nici

pentru ei de a pleca si de a veni unii la altii. Astfel va talcuieste Allah

versetele Sale, iar Allah este Binestiutor [si] Intelept ['Alim, Hakim].

59. Dar cand au ajuns copiii vostri la varstnicie, sa ceara ingaduinta,

asa cum au cerut cei de dinaintea lor*^^'. Astfel va talcuieste Allah

versetele Sale, iar Allah este Binestiutor [si] Intelept ['Alim, Hakim].

60. Cat despre muierile ajunse de batranete,*'^'^' care nu mai nadaj-

duiesc la casatorie, nu este nici un pacat daca ele Tsi scot valurile, Tnsa

fara a dori sa-si arate podoabele j^^> Dar daca se retin e si mai bine

pentru ele. Si Allah este Cei care Aude Totul [si] Binestiutor [Sami',

'Alim].

o^g^o
62) Comunitatile care au crezut in trimisii lor si care au devenit stapane peste

tarile si caminele necredinciosilor pe care Allah i-a nimicit.

63) Dupa aceasta fagaduinta generoasa.

64) Robii si roabele voastre.

65) Adica barbatii care au ajuns la maturitate inaintea lor.

66) Care nu mai au ciclu si nu mai nasc din cauza batranetii.

67) Cum sunt bratarile de la glezne.
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61. Nu este nici un pacat pentru eel orb, nu este pacat nici pentru

eel schiop, nu este pacat nici pentru eel bolnav si nici pentru voi daca
mancati in casele voastre, sau in casele parintilor vostri, sau in casele

mamelor voastre, sau in casele fratilor vostri, sau in casele surorilor

voastre, sau in casele unchilor vostri dinspre tata, sau in casele matu-
silor voastre dinspre tata, sau in casele unchilor vostri dinspre mama,
sau in casele matusilor voastre dinspre mama, sau in acelea de la

care aveti chei, sau a prietenului vostru.'^^' Nu este pacat sa mancati
fie impreuna, fie separat. lar cand intrati in case, salutati-va unii pe
altii cu un salut binecuvantat si bun de la Allah! Astfel va talcuieste

Allah versetele, pentru ca voi sa pricepeti.

62. Dreptcredinciosii [adevarati] sunt aceia care cred in Allah si in

Trimisul Sau, iar daca sunt impreuna cu el pentru o treaba ce este a

tuturor,*^^' nu pleaca inainte de a-i cere lui ingaduinta. Aceia care-ti cer

Tngaduinta, aceia sunt cei care cred in Allah si in Trimisul Sau. lar

daca-ti cer ingaduinta pentru vreo treaba de-a lor'^'^', ingaduie cui

voiesti dintre ei si roaga de iertare, pentru ei pe Allah, caci Allah este

lertator, Indurator [Ghafur, Rahiim]\

63. Nu faceti chemarea Trimisului intre voi ca pe o chemare a unuia

dintre voi catre altul! Allah Ti cunoaste pe aceia dintre voi care se

furiseaza, cautand adapost [la altii]. <^^* Aceia care fug de porunca Sa,'''^'

sa se fereasca sa nu-i loveasca pe ei o nenorocire sau sa nu-i loveasca

pe ei o osanda dureroasa!

64. Ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pre pamant. El stie bine

starea in care sunteti voi. lar in Ziua cand ei vor fi adusi la El, li va
instiinta pe ei, despre cele pe care le-au savarsit, caci Allah le stie pe
toate.

68) Versetul 29 din sura 4 a provocat temeri si indoieli in sufleteie celor care

ofereau de mancare, iar acest verset a venit pentru a indeparta temerile.

69) O treaba importanta pentru implinirea careia se aduna mai multi barbati

din comunitate impreuna cu Trimisul lor.

70) Cand musulmanii au inceput sa sape Transeea (khandaq) si Trimisul -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - se afia impreuna cu ei, adunati la

aceasta treaba importanta, ipocritii au inceput sa paraseasca locul de lucru,

furisandu-se, si sa piece la familiile lor fara stirea Trimisului. In schimb, daca unul

dintre dreptcredinciosi voia sa piece pentru o nevoie, acesta cerea permisiunea

Trimisului si imediat ce termina treaba se intorcea la lucru.

71) Ascunzandu-se unii pe altii. cand se retrag pe furis.

72) Se indeparteaza de porunca lui Allah de a urma Legea.
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mi SURAT AL-FURQAN

(Mekkana [42]; 77 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Binecuvantat este Acela care a trimis Indreptarul [Al-Furqan]''^^

robului Sau,'2) pentru ca el sa fie o prevenire pentru toate lumile,

2. Acela caruia li apartine Tmparatia cerurilor si a pamantului, care

nu Si-a atribuit copil si nu are asociat la Tmparatie si a creat toate

lucrurile si le-a oranduit cu buna randuiala.

3. Ei au luat Tn locul Lui dumnezei care nu creeaza nimic, ci care sunt

creati,'^' care nu-si pot aduce lor insisi nici rau si nici folos, care nu au

putere asupra mortii, nici asupra vietii si a Tnvierii.

4. Cei care nu cred*'^' zic: "Aceasta*^' nu este decat o minciuna pe care

el*^' a nascocit-o si Tn care 1-a ajutat si un alt neam."*'' Insa ei aduc
nedreptate si minciuna.

5. Si zic ei: "Legende ale Tnaintasilor'^' sunt cele pe care le-au fost

scrise si ele Ti sunt dictate lui dimineata si seara"'^'

6. Spune:*^°' "L-a pogorat Acela care stie taina*^^' din ceruri si de pre

pamant. El este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]".

O^g^O

1) Termen prin care se are in vedere Coranul, al carui continut trebuie sa ser-

veasca drept criteriu sau indreptar pentru deosebirea adevarului de neadevar, a bi-

nelui de rau, a realitatii de aparenta. A fost tradus prin Indreptar. Sura a primit

titlul dupa acest cuvant care apare in versetul 1

.

2) Lui Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiascal

3) Sunt creati de catre cei care ii adora.

4) Idolatrii, in general, si cei din tribul Qurays, in mod particular,

5) Coranul,

6) Profetui Muhammed,
7) Dintre oamenii Cartii, adica iudeii si crestinii,

8) Minciunile pe care oamenii Cartii le-au inregistrat In scripturile lor,

9) Adica in permanenta.

10) Pentru a raspunde nascocirii lor,

1 1) Lucrurile ascunse din cer si de pe pamant.
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7. Si zic ei: "Ce este cu acest Trimis, care mananca bucate'^^' si merge
prin targuri*^^'?! De ce nu este trimis la el un inger care sa fie

impreuna cu el ca prevenitor?!

8. Sau sa i se arunce lui o comoara*^'*' sau sa aiba el o gradina din

care sa manance!" Si cei nelegiuiti zic: "Voi nu urmati decat un barbat

fermecat!"'^^'

9. Priveste cum iti dau ei pilde*^^'! Si de aceea ei sunt rataciti si nu vor

mai putea sa afle drumul.

10. Binecuvantat este Acela care, daca voieste, iti daruieste tie

[lucruri] mai bune decat acesta: gradini pe sub care curg paraie si-ti va

da si palate.

11. Ei au socotit Ceasul'^^' drept minciuna, insa Noi am pregatit valva-

taile*^^' pentru cei care tagaduiesc Ceasul.

12. Daca li se arata^^) dintr-un loc departat, ei le aud furia'^O) si

trosnetul.

13. Si cand vor fi ei aruncati intr-un loc ingust din el, legati la un loc,

vor chema atunci pieirea lor.'^^'

14. "Astazi nu va rugati voi pentru o singura pieire, ci rugati-va

pentru mai multe pieiri!''*^^)

15. Spune: "Oare aceasta*^^' este mai bine sau Gradina vesniciei care

le-a fost fagaduita celor cu frica?*^'^' Aceasta le va fi rasplata si loc de

sosire [necurmat]".

12) Ca si noi.

13) Asa cum mergem noi. pentru a-si procura mijioacele necesare existentei.

14) bin cer, pentru ca sa nu mai aiba nevoie sa-si caute mijioacele de
existenta. Aceasta ar fi si o dovada a adevarului spuselor lui.

15) Adica posedat sau nebun.

16) Priveste cum au spus despre Adevarul tau acele vorbe desarte.

17) Ziua Invierii.

18) Foe cu flacara mare, arzand cu putere.

19) Valvataile, adica focul Infernului.

20) Zgomotele scoase de foe sunt comparate cu strigatele unui om furios.

21) Vor dori sa piara.

22) Li se va spune lor, pentru chinurile Infernului felurite si permanente.
23) Chinurile Infernului, la care s-a facut referire.

24) Cei care cred in Allah si in Trimisul Sau.
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16. Ei vor avea in ea ceea ce doresc si vesnic vor salaslui acolo.

Aceasta este o promisiune care este ceruta Domnului tau.*^^'

17. Si in Ziua in care Ti va aduna impreuna cu aceia care adora pe
altcineva in locul lui Allah, le va zice:'^*^' "Voi i-ati dus in ratacire pe
robii Mei acestia ori ei au pierdut singuri drumul?"

18. Ei vor zice:*^'' "Marire Tie! Nu se cade sa luam noi alti aliati*^^'

afara de Tine, insa Tu le-ai dat lor si parintilor lor atatea placeri*^^'

meat ei au uitat de pomenire*^'^' si au devenit ei un neam pierdut".

19. Va socotesc ei mincinosi*^^' [si acum] pentru ceea ce spuneti. Si nu
veti fi voi in stare nici de scapare*^^', nici de ajutor''^'^'. lar aceluia dintre

voi care nelegiuieste li vom da Noi sa guste chin mare".

20. Si Noi nu am trimis mai inainte de tine decat trimisi care au

mancat bucate si au umblat prin piete. Si Noi v-am facut pe unii dintre

voi incercare pentru altii, [ca sa vedem] daca veti fi voi statornici. lar

Domnul tau este Cel care Vede.

21. Aceia care nu nadajduiesc in intalnirea cu Noi*-^'*' zic: "Daca ni s-ar

trimite noua ingeri sau daca L-am putea vedea pe Domnul nostru!...

Insa ei sunt prea trufasi si se poarta cu semetie mare.

22. lar in Ziua cand li vor vedea pe ingeri, '^^' nu va fi veste buna
atunci pentru nelegiuiti si vor zice [ingerii]: "Este o bariera impusa
[voua tuturor]!"*-^*^'

25) Promisiune demna de a fi ceruta.

26) Allah le va zice divinitatilor pe care le-au adorat oamenii.

27) Falsele divinitati.

28) Pe care sa-i adoram si cum am fi putut sa-i indemnam pe altii sa ia un alt

aliat afara de Tine?

29) Si s-au lasat coplesiti de faptele lor.

30) Sa-si aminteasca de Tine si sa Te pomeneasca.
31) Allah se adreseaza idolatrilor in legatura cu idolii lor.

32) De pedeapsa.

33) Ajutor pentru a scapa de pieire.

34) In revenirea lui Allah in Ziua Invierii.

35) Cand vor muri sau in Ziua Invierii.

36) Care va opreste sa intrati in Paradis. Aceasta este o expresie pe care o

foloseau arabii pagani pentru a opri pe confratii lor de la savarsirea unor lucruri

rele, indeosebi de la savarsirea unor incursiuni in luna oprita (muharram).
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23. Si vom veni la faptele pe care ei le-au facut*^^' si le vom
preschimba pe ele in tarana risipita.

24. Oaspetii Raiului vor fi in Ziua aceea intr-un loc mai bun'^^' si

intr-un loc de odihna mai frumos.

25. In Ziua aceea cerul se va despica si se vor ivi nori si vor fi

pogorati ingerii in cete*^^'.

26. In Ziua aceea stapanirea cea adevarata va fi a Celui Milostiv si va

fi ea o zi grea pentru necredinciosi.

27. In Ziua aceea Tsi va musca nelegiuitul mainile*'^'-'' si va zice: "Ce
bine ar fi fost, daca as fi urmat calea cu Trimisul*'^^'.

28. Vai mie! Ce bine ar fi fost daca nu 1-as fi luat pe cutare*'^^' ca

prieten!...

29. El m-a dus pe mine in ratacire de la indemnare''^-^' dupa care ea a

venit la mine". Seitan este hain cu omul, [dupa ce 1-a ispitit].*'^'^'

37) Si pe care le-au considerat fapte nobile. demne sa le creeze o buna
reputatie.

38) Caci Paradisul este mai bun decat Infernul.

39) In Ziua Invierii ingerii vor cobori in cete si-i vor inconjura pe oameni.

40) Isi va musca degetele de manie si de furie.

41) S-a relatat ca Uqba ben abi Mu'it. care era prieten cu Ubayy ben Khalaf,

a aranjat un ospat la care a invitat neamul Qurays si 1-a invitat si pe Trimisul lui

Allah - Allah sa-i binecuvanteze si sa-/ miluiasca! Cand s-a prezentat mancarea,

Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - a zis: Eu nu voi

gusta din mancarea ta pana ce nu vei marturisi ca eu sunt Trimisul lui Allah! Si

'Uqba a facut aceasta marturisire si atunci Trimisul lui Allah a mancat din bucatele

oferite. Dar cand vestea despre aceasta a ajuns la urechile lui Ubayy ben Khalaf,

acesta i-a zis prietenului sau Uqba: Ai lasat religia noastra?! Dar el i-a raspuns: Nu!

Dar a intrat la mine un barbat nemaipomenit care a refuzat sa ia din bucatele

mele inainte de a recunoaste ca el este trimis. Atunci i-a zis Ubayy: Nu vreau sa

te mai vad in ochii mei, daca tu nu-l vei vedea pe Muhammed si nu-1 vei scuipa

in fata si nu vei calca pe grumazul lui zicand cutare si cutare. Atunci Allah a revelat

acest verset.

42) Pe acela care 1-a ratacit pe el, impiedicandu-1 de la pomenirea lui Allah si

indepartandu-1 de la calea Lui.

43) Coranul sau calea cea dreapta.

44) Intrucat il paraseste, lasandu-1 dezamagit.
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30. Si Trimisul zice: "Doamne, neamul meu a luat Coranul [drept un
lucru] parasit!"*'^^'

31. Astfel i-am dat Noi fiecarui profet un dusman dintre nelegiuiti.

Insa Domnul tau iti este de ajuns ca ocarmuitor si ca ajutor.

32. Si zic aceia care nu cred: "De ce nu i-a fost trimis Coranul dintr-o

singura data?" Asa a fost*'^^' pentru ca Noi sa intarim cu el inima ta si

Noi 1-am recitat treptat si cu grija*'^''.

33. Si ei nu-ti vor aduce nici o pilda, fara ca noi sa venim cu Adevarul

si cu o talcuire mai frumoasa.

34. Aceia care vor fi tarati pe fetele lor''^^' catre Gheena, aceia au

locul eel mai rau si ei sunt rataciti de la drum.

35. 1-am dat Noi lui Moise Cartea si i 1-am facut pe fratele sau Aaron
sfetnic.

36. Si am zis: "Mergeti voi doi la neamul celor care au tinut semnele
Noastre de minciuni"'"^^'! Si i-am nimicit pe ei cu desavarsire.'^'-''

37. Si pe cei din neamul lui Noe care i-au socotit pe trimisi mincinosi

i-am Tnecat Noi si i-am facut pe ei un semn pentru oameni.*^^' Si Noi
am pregatit pentm cei nelegiuiti osanda dureroasa.

38. Si Neamurile 'Ad si Thamud si pe oamenii din Ar-Rass'^^' si multe

alte neamuri intre acestea! . .

.

39. La toti le-am dat noi pilde si pe toti i-am nimicit cu desavarsire!...

45) Abandonat si neglijat.

46) A fost revelat in decursul catorva ani, pe fragmente.

47) L-am impartit in versete si 1-am explicat sau 1-am revelat treptat. pentru

putea fi citit si studiat.

48) Necredinciosii si idolatrii.

49) Neamul lui Faraon, care a socotit minunile lui Moise drept n

50) Inecandu-i in mare.

51) O pilda din care sa traga invataminte.

52) Identificat de alti exegeti cu neamul profetului Suayb. In o

rass inseamna "put", este de presupus ca ei locuiau in jurul u

prabusit impreuna cu ei si cu casele lor
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40. Au trecut ei pe langa cetatea peste care a cazut ploaia nenoro-
cifiijss) Oare nu au vazut-o ei?*^'^' Insa ei nu nadajduiesc in Inviere.'^^'

41. lar cand te vad, nu te iau ei decat in deradere: "Acesta este eel

pe care 1-a trimis Allah ca Mesager?

42. Putin a lipsit sa ne duca pe noi in ratacire*^^' de la zeii nostri,'^''

daca noi nu ne-am fi tinut de ei cu statornicie! Insa ei vor sti, cand vor

vedea chinul, cine este mai ratacit de la drum.

43. Nu-1 vezi pe acela care si-a luat pofta lui drept divinitate pentru

el? Tu vrei sa fii chezas pentru el?<^^'

44. Sau crezi tu ca cei mai multi dintre ei aud sau pricep? Ei nu sunt

decat asemenea vitelor, ba ei sunt chiar si mai rataciti de la drum!

45. Nu L-ai vazut pe Domnul tau cum a Tntins umbra? Si de ar fi voit

El, ar fi lasat-o nemiscata. Apoi am facut soarele dovada pentru ea.

46. Apoi o tragem catre Noi usor.

47. El este Cel care v-a facut noaptea ca vesmant'^^' si somnul spre

odihna si v-a facut ziua ca o inviere.''^^'

48. Si El este Acela care trimite vantul ca buna vestire inaintea indu-

rarii Sale.*^^' Si noi trimitem din cer apa curatitoare,

49. Ca sa inviem cu ea un tinut mort*^^' si sa dam sa bea din ea celor

pe care le-am creat - vite si oameni in numar mare.

53) Cetatile lui Lot care au fost distruse de ploaie cu pietre.

54) Cand au trecut pe langa ea?

55) Nu cred in Inviere si in rasplata.

56) Ei au crezut ca paganismul este religia cea adevarata si ca orice alta

credinta este ratacire.

57) Sa ne faca sa ne indepartam de ei.

58) Versetul face aluzie la paganii de la Mekka si la credinta lor in pietrele

cioplite, dar si la aceia care se lasa dominati de pasiuni, ajungand sa devina sclavii

lor.

59) Intrucat ea va invaluie cu intunericul asemenea unui vesmant.

60) Pentru ca sa va treziti si sa lucrati in cursul ei. ca sa va dobanditi

mijloacele necesare existentei.

61) Inainte de trimiterea ploii, socotite una dintre cele mai evidente

manifestari ale indurarii lui Allah.

62) Facand sa creasca vegetatie din solul lui.
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50. Noi am raspandit-o printre ei,'^^' pentru ca ei sa-si aduca aminte

[de Noi], insa cei mai multi oameni au ales sa nu fie altfel, decat

nerecunoscatori.

51. Insa daca Noi am fi voit, am fi trimis in fiecare cetate cate un pre-

venitor.l^'i'

52. Nu da ascultare necredinciosilor si lupta impotriva lor cu el,*^^' in

lupta neslabita!

53. El este Cel care a lasat sa curga liber cele doua mari**^^' - aceasta

placuta si dulce si aceasta sarata si amara - si a facut intre ele un
perete si un baraj de netrecut.**^^'

54. El este Cel care i-a creat pe oameni din apa si i-a legat prin

obarsie si prin casatorie. lar Domnul tau este Atotputernic [Qadir].

55. Ei adora in afara de Allah ceea ce nu le este nici spre folos si nici

nu le strica. Si cel necredincios este un ajutor**^^' impotriva Domnului
sau.

56. Si Noi nu te-am trimis decat ca binevestitor si ca prevenitor.

57. Spune: "Eu nu va cer o rasplata pentru el,**^^' ci numai acela care

voieste sa ia o cale catre Domnul sau."'''°'

58. Si increde-te in Cel Vesnic Viu,'^^' care nu moare niciodata, si

inalta-1 Lui lauda! El este Binestiutor al pacatelor robilor Sai.

59. El este Cel care a creat cerurile si pamantul si ceea ce este intre

ele in sase zile, iar apoi s-a asezat pe Tron, Cel Milostiv. Intreaba

despre aceasta pe cineva bine stiutor.

O^g^O
63) Noi am raspandit-o printre ei pentru ca ei sa-si aduca aminte.

64) Gate un profet care sa-i avertizeze pe locuitorii ei.

65) Cu Coranul si cu Adevarul care ti-a fost revelat.

66) Prin mari intelegandu-se si marile cursuri de apa. Allah a facut cu putinta

a ele sa curga una alaturi de alta, fara sa se amestece apele lor

67) Care sa le tina separate pe o anumita distanta chiar si dupa ce apele dulci

2 varsa in marile sarate.

68) Ajutor al lui Seitan.

69) Pentru Coran sau pentru transmiterea Mesajului.

70) Se apropie de Domnul sau prin credinta si prin supunere.

71) In indepartarea raului si vicleniei lor
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60. Si daca li se zice lor "Prosternati-va dinaintea Celui Milostiv", ei

raspund: "Si ce este Cel Milostiv? Sa ne prosternam noi la ceea ce ne
poruncesti tu?" Si aceasta sporeste nesuferirea*^^' lor.*^'^'

61. Binecuvantat este Cel ce a facut zodii'''''^' in cer si a facut in el o

candela'''^' si o Luna luminoasa!

62. Si El este Cel care a facut ca noaptea si ziua sa urmeze una dupa
alta, pentru acela care voieste sa ia aminte*^^' sau voieste sa-si arate

multumirea.

63. Robii Celui Milostiv sunt aceia care merg pe pamant cu smerenie,

iar atunci cand cei nestiutori le vorbesc lor, ei le raspund: "Pace!"*^^'

64. Aceia care petrec noaptea prosternandu-se si in picioare

[rugandu-se] dinaintea Domnului lor;

65. Aceia care spun: "Doamne, tine departe de noi chinul Gheenei,

caci chinul ei este pieire vesnica" -

66. Ce locuinta rea si ce rau loc de sedere este ea! -

67. Aceia care, cand cheltuiesc, nu sunt nici risipitori nici zgarciti, ci

fac aceasta cu masura

68. Si aceia care nu cheama un alt dumnezeu impreuna cu AUah''^' si

nu ucid sufletul pe care 1-a oprit Allah, decat pe drept, si aceia care

nu preacurvesc - caci acela care face aceasta va afla pedeapsa'^^'

69. Si va fi indoit chinul lui in Ziua Invierii si in veci va ramane in ea

dispretuit -,

70. Afara de acela care se caieste, crede si savarseste fapte bune;

acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, caci Allah

este lertator, Indurator [Ghafur, /?Q/iim];(^°'

72) Refuzul de a crede.

73) Dupa acest verset se recomanda prosternarea.

74) Constelatii si planete.

75) Soarele.

76) Prin aceasta da maretie puterii Sale.

77) In semn de lasare in pace, nu in semn de salut.

78) Nu-I fac lui Allah nici un asocial.

79) Cei care savarsesc aceste lucruri urate vor avea parte in Viata de Apoi de
pedeapsa pentru ele.

80) Cu cei care se caiesc. cred si savarsesc fapte bune.
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71. lar acela care se caieste si savarseste fapte bune se intoarce la

Allah ispasit.

72. Aceia care nu fac marturie mincinoasa si daca tree pe langa

clevetiri, tree cu vrednicie;

73. Si aceia care atunci cand le sunt pomenite semnele Domnului lor,

nu se apleaca asupra lor surzi si orbi;*^^'

74. Si aceia care zic: "Doamne, da-ne noua de la soatele noastre si de
la vlastarele noastre mangaiere*^^' pentru ochi si fa din noi calauza'^^'

pentru cei evlaviosi!";

75. Aceia sunt cei care vor avea drept rasplata eel mai inalt loc [din

Paradis] pentru ca au fost statornici si vor fi intampinati in el cu salut si

cu pace'^'^'

76. Si in el vor ramane vesnic. Ce frumoasa locuinta si ce frumos loc

de sedere!

77. Spunej "Nu se sinchiseste de voi Domnul meu, daca voi nu va

rugati Lui! Insa voi ati socotit mincinoasa [religia Sa]*^^' si [pedeapsa

voastra] va fi nesfarsita!".

O^^O

81) Ci se apleaca asupra lor. ascultandu-le si privindu-le cu atentie.

82) Fii si nepoti de care sa ne bucuram.

83) Exemplu de urmat sau calauza catre bine.

84) De catre ingeri.

85) Religia sau Adevarul.
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mj SURAT AS-SU'ARA<i'

(Mekkana [47]; 227 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ta', Sin, Mim(2)

2. Acestea sunt versetele Cartii'^' celei limpezi.

3. Poate ca tu te sfarsesti de mahnire, pentru ca ei nu sunt

credinciosi,

4. Dar de am voi, am face Noi sa coboare din cer peste ei un semn''^'

si atunci ar ramane gaturile lor [indoite] de umilinta.

5. Si nu le vine lor nici o indemnare noua<^' de la Cel Milostiv, fara ca

ei sa se Tntoarca de la ea.**^'

6. Ei au luat drept minciuna [tot ceea ce le-a trimis Domnul lor], insa le

vor veni lor vesti despre cele de care si-au batut joe.

7. Oare nu au privit ei la pamant, cum am facut Noi sa creasca din

fiecare soi nobil?*'''

8. intru aceasta este semn!'^' Dar cei mai multi dintre ei nu sunt

credinciosi.

9. Si Domnul tau este Atotputernic [si] Indurator [AI-'Aziz, Ar-Rahim].

10. [Adu-ti aminte] cand 1-a chemat Domnul tau pe Moise, [zicandu-i]:

„Du-te tu la neamul celor nelegiuiti,

11. Neamul lui Faraon!*^' Oare nu au ei frica?"

O^^O
1) Numita astfel dupa versetul 224, in care se face o mentiune referitoare la

poeti, si dupa faptui ca in ea se face deosebire intre profeti si poeti, respingan-

du-se nascocirea ca ProfetuI Muhiammed ar fi un poet.

2) Vezi 2:1, in legatura cu aceste litere.

3) Versetele acestei sure din Coran.

4) O minune care sa-i constranga la credinta.

5) Versete noi ale Coranului.

5) Socotind-o mincinoasa.

7) Soi de plante folositoare omului.

8) Povata si pilda.

9) Titlul carmuitorului Egiptului din vremea aceea.
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12. Si a zis el: „Doamne, ma tern ca ma vor socoti mincinos

13. Si ca pieptul meu se va strange si ca limba mea nu-si va da
drumul. Deci trimite dupa Aaron!<^°)

14. Ei ma invinuiesc de un pacat*^^' si ma tem sa nu ma omoare!"

15. A zis El*^^': „Nicidecum! Mergeti amandoi cu minunile Noastre! iar

Noi suntem cu voi'^^' si auzim.

16. Mergeti, asadar, la Faraon si ziceti-i: „Noi suntem trimisii Stapa-

nului lumilor. [El ne-a trimis sa-ti spunem:]

17. Trimite-i pe fiii lui Israel impreuna cu noi!"'^'^'

18. A zis<^^': „Oare nu te-am crescut printre noi cand erai tu sugar? Si

nu ai ramas tu printre noi ani [la rand] din viata ta?

19. Si ai savarsit tu fapta [rea] pe care ai savarsit-o!'^^' Iar acum tu

esti dintre cei nerecunoscatori!"'^''

20. A zis e\-M^^ „Am savarsit-o, dar eu eram [atunci] printre cei

rataciti

21. Si am fugit de la voi, pentru ca mi-a fost teama de voi,'^^' insa

Domnul meu mi-a dat intelepciune si m-a facut pe mine dintre trimisi.

22. [Si cum spui tu ca] aceasta este o binefacere pe care o pomenesti
[laudandu-te], cand tu i-ai inrobit pe fiii lui Israel?"

23. A intrebat Faraon: „Si ce este Stapanul lumilor"?

O^^O
10) Trimite un inger sau pe Gavriil la Aaron sa-1 aduca pentru a-1 face si pe el

trimis, alaturi de mine.

11) Moise a intervenit intr-o cearta dintre un iudeu si un egiptean si 1-a ucis

pe egiptean - asa cum se pomeneste in alte sure - si de aceea ar fi fugit din Egipt.

12) Allah.

13) Si va vom ajuta si apara.

14) Eliberandu-i din sclavie.

15) Faraon lui Moise.

16) Aluzie la uciderea egipteanului.

17) Fata de binefacerea mea.

18) Moise.

19) De teama sa nu ma ucideti.
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24. I-a raspuns:'^^' „Este Stapanul cerurilor si al pamantului si al celor

care se afla intre ele, daca voi ati putea sa fiti convinsi!"

25. Le-a zis'^i) celor din jurul sau: „Voi nu auziti?"<22)

26. A continuat:'^'^' „Stapanul vostru si stapanul parintilor vostri cei

dintai!"

27. A zis:'^'^) „Mesagerul care v-a fost trimis este nebun!"*^^'

28. Si a adaugat:<2S) „Stapanul Rasaritului si al Apusului si al celor

care se afla Tntre acestea, daca voi pricepeti!"

29. A zis:*^''' „Daca tu iei un alt dumnezeu afara de mine, te voi pune
printre cei Tntemnitati!"

30. A raspuns:<28) ^^Dar daca eu ti-as aduce un lucru ca dovada
limpede?"<25'

31. 1-a raspuns:*^'^' „Adu-l, daca tu esti dintre cei care graiesc adeva-

rat!"

32. Si a aruncat*-^^' toiagul sau care s-a facut un sarpe invederat.'^^'

33. Si a scos mana sa si ea era alba,*'^'^' pentru cei care priveau la ea.

34. A zis<2'^' dregatorilor din jurul sau: „Acesta este un vrajitor priceput;

20) Moise.

21) Faraon.

22) Aceasta stire ciudata despre Allah eel Unie?

23) Moise.

24) Faraon.

25) Intrueat el cheama la ci

si stramosii nostri care au crezi

26) Moise.

27) Faraon.

28) Moise lui Faraon.

29) Ai mai face aceasta?

30) Faraon.

31) Moise.

32) Dupa ce a vazut aceasta minune. Faraon i-a cerut lui Moise sa n

si alta minune.

33) Stralucitoare.

34) Faraon.
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35. Voieste sa va scoata din pamantul vostru cu farmecele sale. Deci

ce porunciti?"*^^'

36. Au zis ei:*^^' „Pasuieste-l pe el si pe fratele sau si trimite prin

orase vestitori,

37. Ca sa-i aduca pe toti vrajitorii iscusiti!"

38. Asadar, vrajitorii au fost stransi la timpul dintr-o zi hotarata.''^'^)

39. Si li s-a zis oamenilor: „Sunteti voi adunati,

40. Pentru ca o sa-i urmam pe vrajitori,*^^' daca ei vor fi biruitori?"

41. Si cand au venit vrajitorii, i-au zis ei lui Faraon: „Avea-vom noi

rasplata, de vom fi biruitori?"

42. A zis:<^5' „De buna seama! Si va veti numara voi printre apropiatii

mei!"

43. Le-a zis Moise: „Aruncati ceea ce vreti sa aruncati!"

44. Si au aruncat ei franghiile si toiegele lor si au zis: „Juram pe pute-

rea lui Faraon, noi vom fi biruitori!"

45. Apoi a aruncat si Moise toiagul sau si iata-1 inghitind''^^' ceea ce au

nascocit ei.

46. Atunci vrajitorii au cazut, prosternandu-se,*'^^'

47. Si au zis ei:'''^) ^^Noi credem in Domnul lumilor,

48. Domnul lui Moise si al lui Aaron!"

49. Dar a zis:*''^' „Ati crezut in el mai inainte ca eu sa va ingadui? El

este mai-marele vostru care v-a invatat si pe voi vrajitoria! Acum o

veti sti voi, caci va voi taia mainile si picioarele opuse''*'^' si va voi

rastigni pe toti!"

O^g^O
35) Ce ma sfatuiti sa fac?

36) Dregatorii lui Faraon, sfatuindu-1.

37) Ziua de sarbatoare.

38) In religia lor.

39) Faraon.

40) Numaidecat.
41) Pentru Allah, in urma minunii care i-a

42) Vrajitorii.

43) Faraon.

44) Adica mana dreapta si piciorul stang si
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50. Si au zis ei: „Nu ne pasa! La Domnul nostru ne vom intoarce.''^^'

51. Si nadajduim ca Domnul nostru sa ne ierte pacatele, caci noi am
fost cei dintai care au crezut."''^'^'

52. I-am revelat Noi lui Moise: „Purcede in timpul noptii cu robii

Mei, <'*''' caci veti fi urmariti!"''^^'

53. Si a trimis Faraon vestitori prin cetati*'^^' [sa spuna]:

54. „Acestia'^°' sunt doar o ceata putin numeroasa,

55. Starnind furia noastra,*^^'

56. Dar noi suntem multi si ne ferim!''*^^'

57. Si i-am scos Noi*^^' din gradini si de la izvoare,

58. De la comori si locuri placute, cu racoare.*^'^'

59. Astfel a fostl'^^' Si le-am dat Noi mostenire fiilor lui Israel. (^6)

60. Si la rasaritul soarelui, au pornit in urma lor.

61. Si cand cele doua cete s-au vazut una pe alta,*^'''' au zis insotitorii

lui Moise: „Suntem ajunsi!"

62. Dar el*^^' a zis: „In nici un caz!'^^' Domnul meu este cu mine si El

ma va calauzi!"*^^'

45) La mila si rasplata Lui.

46) Si-au declarat credinta deschis.

47) Cu fiii lui Israel.

48) Faraon si oastea sa vor porni pe urmele voastre. cand vor afla ca ati

plecat. pentru a va aduce inapoi.

49) Cand a aflat de plecarea lor, ca sa adune oastea sa.

50) Fiii lui Israel care au plecat.

51) Incalcand porunca noastra si plecand fara ingaduinta noastra.

52) De viclenia lor si de increderea lor de a raspandi stricaciune pe pamant si

suntem pregatiti, cu armele gata, pentru a nu fi luati prin surprindere.

53) Adica Allah 1-a scos pe Faraon impreuna cu neamul sau.

54) Locuintele placute si locurile minunate in care se desfatau.

55) Astfel i-am scos Noi.

56) Ca si cand fiii lui Israel au devenit stapanii acestor locuri, dupa ce au iesit

din ele cei care le stapanisera pana atunci.

57) S-au apropiat atat de mult incat s-au vazut una pe alta.

58) Moise.

59) Nu va vor ajunge, caci Allah ne-a fagaduit sa ne izbaveasca de ei.

60) Pentru a ne salva de ei.
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63. Atunci i-am revelat noi lui Moise: „Loveste cu toiagul tau marea!"

Si ea s-a despicat si fiecare parte era ca un munte mare.

64. Apoi i-am adus aproape de locul acela pe ceilalti**^^'

65. Si i-am izbavit Noi pe Moise si pe toti cei care erau cu el*^^'

66. Si apoi i-am inecat pe ceilalti.*^'^'

67. Intru aceasta este un semn,*'^'^' insa cei mai multi dintre ei nu au

crezut,(^^'

68. lar Domnul tau este Cei Atotputernic [si] Indurator [AI-'Aziz,

Ar-Rahim].

69. Recita-le(^^' lor'^^' istoria lui Avraam:

70. Cand el le-a zis tatalui sau si neamului sau: „Pe cine adorati voi?"

71. 1-au raspuns ei: „Noi li adoram pe idoli si ramanem slujindu-i pe
ei".

72. Si le-a zis: „Oare va aud ei cand Ti chemati

73. Sau va sunt ei de folos sau va fac voua vreun rau?"

74. Au raspuns ei: „[Nu!] Dar i-am aflat pe parintii nostri facand

asa!"(68)

75. A zis:*^^' „Si ati vazut voi aceea ce adorati*^^'

76. Voi si parintii vostri cei de demult?

77. Ei Tmi sunt dusmani mie, afara de Stapanul lumilor,

78. Care m-a creat si El este Cei care ma calauzeste,

o^g^o
61) Pe Faraon impreuna cu neamul sau, ii

urmata de neamul lui Israel.

62) Tinand marea despicata pana ce ei au

63) Facand sa se inchida marea la loc.

64) O pilda.

65) Cu toate ca au fost martori la aceasta n

66) O, Muhammed!
67) Arabilor idolatri.

68) Si i-au imitat pe ei.

69) Avraam.

70) Pe idolii si zeii pe care i-ati adorat.
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79. Care ma hraneste si-mi da de baut,

80. lar cand sunt bolnav, el ma tamaduieste,

81. Care ma lasa sa mor si-apoi la viata ma trezeste,'^^'

82. Care nadajduiesc ca-mi va ierta pacatele in Ziua Judecatii.

83. Doamne, da-mi mie intelepciune si ajuta-ma pe mine sa ma
alatur celor drepti!

84. Fa sa fiu eu pomenit de bine de cei care vor urma!'^^'

85. Si fa-ma pe mine sa fiu unul dintre mostenitorii Gradinii tihnei!

86. Si iarta-i tatalui meu/^-^' caci el a fost dintre cei rataciti!

87. Si sa nu ma acoperi de rusine,*^'^' in Ziua cand vor fi inviati,

88. Ziua in care nu vor folosi nici avere, nici copii,*^^'

89. Afara de acela care vine la Allah cu inima curata!'^^'

90. [In ziua aceea] va fi apropiat Raiul de evlaviosi [de Allah]

91. Si li se va arata ladul celor rataciti

92. Si li se va zice lor:*^^' „Unde este ceea ce ati adorat

93. In locul lui Allah? Oare va ajuta ei? Sau se ajuta pe ei insisi?"

94. Apoi [idolii] vor fi aruncati de-a valma in el [lad], ei si cei rataciti,

95. Impreuna cu toti ostenii lui Iblis.*^^'

96. Si vor zice ei in el, certandu-se indeolalta:

97. „Pe Allah! Noi am fost in ratacire invederata,

98. Cand v-am facut, pe voi egali cu Stapanul lumilor!

71) El este Cei care le-a creat pe toate, care ia viata oamenilor si apoi li

readuce din nou la viata.

72) Sa fiu pomenit si urmat de cei care vor urma.

73) Calauzeste-1 pe calea credintei si Adevarului, de la care a fost ratacit.

74) Nu ma umili, pedepsindu-ma.

75) Nu-1 vor apara pe om de pedeapsa lui Allah.

76) Curata de necredinta, ipocrizie si alte insusiri reprobabile.

77) Mustrandu-i pentru idolatria lor.

78) Nesupusii care-l urmeaza pe Iblis.
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99. Si nu ne-au dus pe noi in ratacire decat numai nelegiuitii

100. Si n-avem pe nimeni ca mijlocitori,*''^'

101. Nici prieten apropiat [care sa ne fie de ajutor],

102. Insa de ar fi intoarcere'^^' pentru noi, am fi noi credinciosi!"

103. intru aceasta este un semn'^^', insa cei mai multi dintre ei*^^' nu
au crezut.

104. Dar Domnul tau este Cel Atotputernic [si] Indurator [AI-'Aziz,

Ar-Rahim].

105. Neamul lui Noe i-a socotit pe trimisi mincinosi,*^-^'

106. Atunci cand fratele lor Noe le-a zis: „Oare nu aveti voi frica?"*^'^'

107. Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de incredere,

108. Asadar fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultare!

109. Si nu va cer pentru aceasta nici o rasplata, caci rasplata mea li

revine Domnului lumilor.

110. Asadar fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultare!"

111. Dar ei au zis: „Oare sa-ti dam tie crezare, cand pe tine te

urmeaza cei mai josnici [oameni]?"*^^'

112. A zis el:*^^' „Eu nu am cunostinta de ceea ce fac ei,*^^'

79) Intrucat ei credeau ca idolii le vor fi mijlocitori la Allah.

80) Intoarcerea la viata lumeasca.

81) In povestea despre Avraam este o povata si o pilda pentru cei care vor sa

traga invataminte.

82) Dintre cei din neamul lui Avraam.

83) Neamul lui Noe 1-a socotit mincinos numai pe el, insa Allah spune aici ca

ei i-au socotit mincinosi pe toti trimisii, pentru ca Noe este tatal tuturor profetilor

care au venit dupa el, dupa cum si mesajul cu care el a venit - adica unicitatea

lui Allah - este mesajul tuturor trimisilor

84) De Allah?

85) Adica cei apartinand paturilor de jos si saracii.

86) Noe.

87) Pe mine nu ma intereseaza decat ceea ce se ve

ascunse, invizibile, revenindu-i lui Allah.
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113. Socoteala lor nu este decat la Domnul meu, daca macar ati

pricepe.

114. Si eu nu li alung pe credinciosi:

115. Eu nu sunt decat un prevenitor limpede".

116. Au zis ei: „Daca nu incetezi, Noe, vei fi dintre cei loviti cu

pietre!"*^^)

117. A zis el: „Doamne, neamul meu ma socoteste mincinos,

118. Deci hotaraste intre mine si intre ei si mantuieste-ma pe mine
Tmpreuna cu cei credinciosi!"

119. Atunci 1-am mantuit Noi pe el Tmpreuna cu cei care erau cu el

in area incarcata'^^'

120. Si apoi i-am inecat pe cei ramasi.'^'-''

121. intru aceasta este un semn, dar cei mai multi dintre ei nu au fost

credinciosi.

122. lar Domnul tau este Atotputernic [si] Indurator [AI-'Aziz, Ar-

Rahim].

123. [Neamul] "Ad'^^' i-au socotit si ei mincinosi pe trimisi,

124. Cand le-a zis lor fratele lor Hud: „Oare nu aveti voi frica?

125. Eu sunt un trimis vrednic de incredere pentru voi,

126. Deci fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultarel'^Z)

127. Si eu nu va cer nici o rasplata pentru aceasta, caci rasplata

mea nu este decat la Stapanul lumilor.

128. Claditi voi pe fiecare inaltime un semn,*^^' jucandu-va?

129. Si durati voi zidiri,*^'^' de parca ati fi nemuritori?!

O^^O
88) Loviti cu pietre si ucisi in modul eel mai respingator.

89) Cu oameni, animale si pasari.

90) Neeredinciosii din neamul lui Noe.

91) Neamul profetului Hud.

92) Dati ascultare chemarii mele la Allah si la supunere fata de H!

93) Un edificiu inalt si impunator ca un munte.

94) Cetati sau palate.
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130. Si cand va napustiti asupra cuiva, o faceti voi fara indurare.

131. Fiti cu frica si dati-mi ascultare!*^^)

132. Si fiti cu frica de Acela care v-a inzestrat pe voi [cu prisosinta] cu

ceea ce cunoasteti! -

133. V-a inzestrat pe voi cu vite si cu vlastare,

134. Cu gradini si cu izvoare.

135. Eu ma tern pentru voi de chinul unei zile cumplite!"'^^'

136. Au zis ei: „Ne este totuna de propovaduiesti tu sau nu esti

dintre propovaduitori,

137. Acestea*^^' nu sunt decat obiceiuri ale inaintasilor,

138. lar noi nu vom fi chinuiti!"*^^'

139. Asadar ei 1-au socotit mincinos si Noi i-am nimicit.*^^' lar intru

aceasta este un semn, dar cei mai multi dintre ei nu au crezut,

140. Si Domnul tau este Atotputernic [si] Indurator [AI-'Aziz, Ar-

Rahim].

141. [Neamul] Thamud<^°°' i-a socotit mincinosi pe trimisi,

142. Cand fratele lor Salih le-a zis: „Oare nu aveti voi frica?

143. Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de incredere,

144. Asadar fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultare!

145. Si eu nu va cer rasplata pentru aceasta, caci eu nu am rasplata

decat de la Stapanul lumilor.

146. Oare veti fi voi lasati in liniste'^°^' in ceea ce sunteti aici?

147. In gradini si la izvoare,

O^g^O
95) Supunerea fata de Profet insemnand supunerea fata de Allah.

96) Daca nu-I veti aduce multumiri.

97) In care ne afiam noi.

98) Pentru faptele voastre.

99) Cu un vant violent.

100) Neamul profetului Salih.

101) Feriti de moarte si de pedeapsa.
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148. La semanaturi si la curmali cu fructe placute?*^^^'

149. Si va scobiti case in munti cu iscusinta?

150. Asadar fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultare!

151. Si nu ascultati de porunca celor silnici,

152. Cei care aduc stricaciune pe pamant si nu fac bine!"

153. Dar ei au zis; „Tu esti dintre cei fermecati!

154. Tu nu esti decat un om ca si noi! Fa o minune, daca esti dintre

cei care spun adevarul!"

155. A zis el: „Aceasta este o camila. Ea are pentru adapat'^^-^' si voi

aveti pentru baut o zi anumita!

156. Dar sa nu o atingeti cu vreun rau, caci va va cuprinde pe voi

chinul unei zile cumplite!"

157. Insa ei au junghiat-o si dimineata s-au si cait<^°'^'

158. Si de aceea i-a lovit osanda.'^°^' Intru aceasta este un semn, insa

cei mai multi dintre ei nu au crezut.

159. lar Domnul tau este Atotputernic, Indurator [Al-'Aziz, Ar-Rahim].

160. Neamul lui Lot i-a socotit mincinosi pe trimisi,

161. Cand le-a zis fratele lor Lot: „Oare nu aveti frica?

162. Eu va sunt un trimis vrednic de incredere,

163. Asadar fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultare!

164. Eu nu va cer pentru aceasta rasplata, caci rasplata mea nu este

decat la Stapanul lumilor.

165. Oare mergeti voi la barbatii din toate lumile

166. Si lasati voi sotiile voastre pe care Domnul vostru le-a creat

pentru voi? Voi sunteti un neam de nelegiuiti!"'^°^'

O^^O
102) Curmale coapte. proaspete sau ciorchini mari. atarnand grei.

103) Partea ei de apa.

104) S-au cait de teama ca Salih s-ar putea sa aiba dreptate.

105) Cutremurul puternic de pamant insotit de un zgomot cumplit.

106) Intrecand limitele stabilite de Allah.
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167. I-au zis ei: „Daca nu vei sfarsi, o Lot, vei fi dintre cei

alungati!"(i07)

168. lar el<^°^' a raspuns: „Eu sunt dintre cei care urasc faptele

voastre.

169. Doamne, izbaveste-ma pe mine si pe familia mea de [pedeapsa

pe care le-o dai pentru] ceea ce fac ei!"

170. Si 1-am izbavit pe el impreuna cu toata familia lui,

171. Afara de o batrana'^^^' dintre cei care au ramas [in cetate],

172. Apoi i-am nimicit pe ceilalti.

173. Si am lasat sa cada asupra lor o ploaie si a fost ea o ploaie

cumplita<i^°' pentru cei care au fost preveniti!*^^^'

174. Intru aceasta este un semn, insa cei mai multi dintre ei nu au

crezut.

175. lar Domnul tau este Atotputernic [si] Indurator [Al-'Aziz, Ar-

Rahim].

176. Locuitorii din Ayka'^^^' i-au socotit mincinosi pe trimisi,

177. Cand le-a zis lor Suaybidi^' „Oare nu aveti voi frica [de Allah]?

178. Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de incredere.

179. Asadar fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultare!

180. Si eu nu va cer pentru aceasta rasplata, caci rasplata mea nu
este decat la Stapanul lumilor.

181. Dati masura intreaga si nu fiti dintre cei care-i fac [pe oameni]
sapiarda(iii)

107) Din cetatea noastra. cu forta.

108) Lot.

109) Care era sotia lui, pentru ca ea accepta depravarea neamului sau.

110) Cu pietre coborand din cer.

111) Pe care profetui lor i-a avertizat ca vor avea parte de pedeapsa aspra,

daca nu vor crede.

112) Neamul din Madyan al lui Suayb. iar Ayka inseamna padure. tufisuri.

113) profetullor

114) Inselandu-i la masura si la cantar
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182. Si cantariti cu o balanta dreapta

183. Si nu le imputinati oamenilor lucrurile lor si nu pricinuiti rau pe
pamant, fiind stricatori,

184. Si fiti cu frica fata de acela care v-a creat pe voi si [a creat]

neamurile de mai inainte!"*^^^'

185. Au zis ei: „Tu esti, neindoielnic, dintre cei fermecati,

186. Tu nu esti decat un om ca si noi si te socotim pe tine dintre cei

mincinosi,'^-^^'

187. Deci fa sa cada asupra noastra bucati [pedepse] din cer, daca tu

esti dintre cei care spun adevarul!"

188. El a zis: „Domnul meu stie mai bine ceea ce faceti voi!"'^^^'

189. insa ei 1-au socotit mincinos*^^^' si i-a lovit pe ei pedeapsa zilei

umbrei'^^^' si a fost ea osanda unei zile cumplite!

190. intru aceasta este un semn, dar cei mai multi dintre ei nu au
crezut.

191. Dar Domnul tau este Atotputernic [si] Indurator [Al-'Aziz, Ar-

Rahim].

192. lar el*^^°' este o revelatie de la Stapanul lumilor.

193. A coborat cu el Duhul eel credincios'^^^'

194. Peste inima ta,*^^^' pentm ca tu sa fii dintre prevenitori*^^^',

195. intr-o limba araba limpede.

196. El a fost deja [pomenit] in scripturile inaintasilor.'^^'*'

197. Oare nu a fost un semn pentru ei [faptul ca] il cunosc cei

intelepti dintre fiii lui Israel?

115) Adica fata de Allah.

116) Care se pretind profeti.

117) Necredinta si pacatele voastre.

118) L-au socotit in continuare mincinos si nu s-au cait.

119) Asupra lor s-a pogorat un nor, incon]urandu-i si acoperindu-i. si a plouat

asupra lor cu foe, nimicindu-i pe toti.

120) Coranul, continand povestirile la care s-au facut referiri.

121) Duhul eel demn de incredere. adica Gavriil. ingerul care a adus revelatia.

122) O, Muhammed!
123) Dintre cei care avertizeaza despre pedeapsa lui Allah.

124) Cartile profetilor anteriori.
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198. De 1-am fi pogorat Noi unui nearab

199. Si li 1-ar fi recitat el, nu ar fi crezut in el.

200. Astfel am lasat-o Noi'-^^^' sa intre in inimile nelegiuitilor'-^^^'.

201. Ei nu vor crede in el [Coran] pana ce nu vor vedea chinul eel

dureros.

202. Si ea va veni asupra lor pe neasteptate, fara ca ei sa-si dea
seama

203. Si atunci vor zice ei: „Oare vom fi noi pasuiti?"*^^^'

204. Oare grabesc ei osanda Noastra?

205. Oare vezi tu daca i-am lasa sa se mai bucure de placeri vreme
de un numar de ani*^^^'

206. Si apoi ar veni la ei cele cu care le-au fost promise'^^^'

207. Si nu le-ar fi lor de nici un folos cele de care s-au bucurat?*^^^'

208. Si nu am nimicit Noi nici o cetate, fara ca ea sa nu fi avut pre-

venitori,

209. Spre aducere aminte'^^^'. Si Noi nu am fost nedrepti.*^^^'

210. Si nu au pogorat cu el'^-^-^' seitanii,

211. Caci aceasta nu li se cuvine lor si nici nu pot [sa o faca pentru ca]*^^'^'

212. Ei se aflafi^^) departe de auzireJ^^*^'

213. [Deci] nu chema impreuna cu Allah o alta divinitate, ca sa nu fi

tu dintre cei chinuiti!*^^'''

125) Dovada a adevarului celor transmise de profetul Muhammed.
126) Indoiala si respingerea increderii in Coran.

127) Vor cere un nou ragaz.

128) I-am lasat sa se bucure de placerile vietii lumesti.

129) Pedeapsa si celelalte.

130) Nu le va fi'nimic de nici un folos.

131) Fara sa le fi trimis in prealabil mesageri care sa-i povatuiasca si sa-i pre-

vina, reamintindu-le ce-i asteapta daca nu cred.

132) Si nu i-am pedepsit luandu-i prin surprindere, inainte de a-i preveni.

133) Cu Coranul.

134) Este respinsa pretentia politeistilor cum ca revelatia coranica ar semana
cu ceea ce seitanii le trimit preotiJor pagani.

135) Seitanii.

136) Departe de auzirea ingerilor care vorbesc despre Coran.

137) Atat in aceasta iume. cat si in Viata de Apoi.
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214. Si sa-i previi tu pe oamenii care-ti sunt cei mai apropiati!

215. Si coboara aripa ta*^^^' pentru cei care te urmeaza dintre

credinciosi!

216. lar de nu ti se vor supune ei, atunci spune: „Eu sunt fara de nici

o vina pentru ceea ce faceti voi!"

217. Si increde-te in eel Atotputernic [si] Indurator [AI-'Aziz, Ar-

Rahimi,

218. Care te vede cand te ridici [pentru Rugaciune]

219. Si care vede si miscarile tale impreuna cu cei care se proster-

neaza.(i39)
'

'

220. El'i'io' este Cei care Aude Totul [si] Atoatestiutor [As-Sami', Al-

'Alim].

221. Sa va vestesc Eu despre aceia asupra carora se pogoara
seitanii?

222. Ei se pogoara asupra fiecarui mincinos si pacatos.

223. Ei'^'^^' isi incordeaza auzul,'^'^^' insa cei mai multi dintre ei sunt

mincinosi!'^'^^'

224. Cat despre poeti, pe ei li urmeaza cei aflati in ratacire.

225. Oare nu-i vezi cum ratacesc prin fiecare vale'^'*'^'

226. Si cum spun ei ceea ce nu fac,

227. Afara de aceia care cred si savarsesc fapte bune si pomenesc [nu-

mele] lui Allah adeseori'^'^^' si au izbandit,'^'^"' dupa ce au fost nedrep-

tatiti. Si vor sti cei care au fost nedrepti catre ce sfarsit se intorc.

O^^O
138) Fii binevoitor fata de ei!

139) Allah te vede si stie ce faci, atat atunci cand esti singur. cat si atunci cand
afli cu alti oameni.

140) Allah.

141) Cei care nu cred si tagaduiesc.

142) Ascultandu-i pe seitani si ispitele lor.

143) In ceea ce prezic si ceea ce spun, luand de la seitani.

144) In fiecare din genurile poetice cum sunt lauda, satira, poezia de dragoste etc.

145) In poeziile lor, caci cei mai multi L-au laudat pe Allah Cei Unic.

146) Cu poezia lor asupra dusmanului lor pe care l-au satirizat.
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mj SURAT AN-NAML<i)

(Mekkana [48] i 93 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. Ta', Sin'^'. Acestea sunt versetele Coranului, ale unei Carti limpezi -

2. O calauza si o bunavestire pentru dreptcredinciosii

3. Care implinesc Rugaciunea [As-Salat], achita Dania [Az-Zakat] si

cred cu tarie in Lumea de Apoi.

4. Acelora care nu cred in Lumea de Apoi Noi le-am infrumusetat

faptele, iar ei sunt in cumplita ratacire.

5. Acestia sunt cei care vor avea parte de rea osanda, iar in Lumea de

Apoi ei sunt cei care vor pierde eel mai mult'^'.

6. Tu primesti Coranul de la un Intelept, de la un Invatat Binestiutor.

7. [Adu-ti aminte] cand a zis Moise familiei sale*'^': "Eu zaresc un foe.

Va voi aduce o veste de la el*^' sau va voi aduce un taciune aprins,

pentru ca voi sa va incalziti".

8. Si cand a venit la el, i s-a zis lui: "Binecuvantat este Cel ce e in

foc'^' si cel ce este in jurul lui! Marire lui Allah, Stapanul Lumilor!

9. O, Moise! Eu sunt Allah Cel Preaputernic [si] Intelept [Al-'Aziz, Al-

HakiwW

10. Arunca toiagul tau!" Si cand 1-a vazut*^' miscandu-se ca un sarpe,

a apucat-o la fuga, fara sa se mai intoarca. "O, Moise, nu te teme! Tri-

misii nu se tem la Mine!"

11. "Dar daca cineva a fost nedrept, insa apoi a schimbat raul cu

bine, Eu sunt lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

O^i^O
1) In traducere "Sura Furnicilor" . dupa versetul 18.

2) Vezi 2:1.

3) Izbavirea si rasplata lui Allah.

4) Cand se intorcea de la Madyan in Egipt si a ratacit drumul.

5) Despre drum.

6) Focul era lumina lui Allah. Dupa o alta interpretare ar fi fost binecuvantati

Moise, care statea langa foe, si ingerii, care stateau in jurul iui.

7) Moise.
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12. Vara-ti mana in deschizatura camasii tale! Ea va iesi alba, fara

nici un rau'^' - [una] din cele noua minuni pentru Faraon si neamul
sau*^', fiindca ei sunt intr-adevar un neam de nelegiuiti!"

13. Si cand minunile Noastre li s-au aratat lor limpezi, au zis ei:

"Aceasta este fermecatura invederata!"

14. Si le-au tagaduit ei, cu nedreptate si ingamfare, macar ca

sufletele lor erau incredintate de ele. Si priveste*^'-'' care a fost sfarsitul

celor care au semanat stricare!

15. Noi le-am dat lui David si lui Solomon stiinta si au zis ei: "Marire

lui Allah care ne-a ales pe noi inaintea multora dintre robii Sai

credinciosi!"

16. Si Solomon 1-a mostenit pe David'^^' si a zis: "O, voi oameni! Noi
am fost invatati graiul pasarilor si ni s-a dat noua din toate lucrurile.

Acesta este harul eel limpede!"

17. Si au fost adunate la Solomon ostile sale de djinni, de oameni si

de pasari si au fost ele aranjate in cete.

18. Si cand au sosit ele din Valea Furnicilor, a zis o furnica: "O, voi

furnicilor! Intrati in casele voastre, ca sa nu va striveasca Solomon si

ostile sale, fara ca ei sa-si dea seama!"

19. El a suras, veselindu-se de vorbele ei, si a zis: "Doamne,
ingaduie-mi mie sa-Ti multumesc pentru harul pe care 1-ai revarsat

asupra mea si asupra parintilor mei si sa savarsesc fapte bune de care

Tu sa fii multumit si ajuta-ma pe mine sa fiu - prin indurarea Ta -

printre robii Tai cei evlaviosi!"

20. Apoi a cercetat el pasarile si a zis: "De ce nu vad eu pupaza? O
fi ea dintre cei care sunt absenti?

21. O voi chinui cu aspra cazna sau o voi injunghia! Doar daca imi va

aduce ea dovada deslusita!"*^^'

O^^O
8) Fara sa fie afectata de nici o boala.

9) Cu care este trimis la Faraon si la neamul sau.

10) O, Muhammed!
1 1) In ceea ce priveste stiinta si intelepciunea, profetia s

12) Cu care sa-si justifice absenta.
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22. Dar ea nu a ramas [absenta] prea mult si [s-a ivit], zicand*^^': "Eu
am aflat ceea ce tu nu stii! Iti aduc din Saba''^'^' o vests sigura:

23. Eu am aflat o femeie care imparateste peste ei. Si i s-au dat ei

din toate lucrurile. Si are ea un tron minunat.

24. Am aflat-o prosternandu-se impreuna cu neamul ei dinaintea

Soarelui, in loc de Allah. Seitan le-a impodobit faptele lor si i-a abatut

pe ei de la cale'^^' si nu sunt ei bine calauziti!

25. Oare nu voiesc ei sa se prosterneze lui Allah care face sa iasa la

iveala cele ascunse in ceruri si pre pamant'^^' si care stie atat ceea ce

tin ei ascuns cat si ceea ce marturisesc ei?"

26. Allah! Nu exista alta divinitate in afara de El, Stapanul Tronului

minunat!"*^^'

27. A zis<^^': "Vom vedea, daca tu spui adevarul ori de esti dintre cei

care mint.

28. Du-te cu acest ravas de la mine si arunca-1 inaintea lor. Apoi stai

departe de ei*^^' si vezi ce vor trimite ca raspuns!"

29. A zis'2°': O, voi Tnalti dregatori! A fost aruncat dinaintea mea un
ravas vrednic de respect.

30. El vine de la Solomon si este: "In numele lui Allah Cel Milostiv,

Indurator [Ar-Rahman, Ar-Rahim].

31. Nu fiti semeti cu mine, ci veniti la mine cu supunere!"*^^'

O^^O
13) Pupaza, adresandu-se lui Solomon.

14) Regatul reginei celebre Bilqis, din Yemen (Arabia de Sud). Mentionat in

Vechiul Testament, in opere arabe, grecesti si romane. Vestit pentru civilizatia

infloritoare si comertul cu aur, argint si pietre pretioase.

15) De la calea credintei in Allah Cel Unic.

16) Ploaia din cer, plantele, metalele si celelalte bogatii ale pamantului.

17) Dupa acest verset se recomanda prosternarea.

18) Solomon.

19) Indeparteaza-te putin de ei.

20) Regina.

21) Cu supunere si cu credinta in Allah Cel Unic.
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32. A zis ea'^^': "O, voi inalti dregatori! Sfatuiti-ma in aceasta privinta

caci eu nu hotarasc in nici o treaba fara ca voi sa fiti de fata [pentru a

ma sfatui]!"

33. Au zis ei: "Noi avem putere si avem tarie mare, insa porunca
este la tine, asa ca vezi ce poruncesti!"

34. Ea a zis: "Cand regii intra intr-o cetate, ei o strica'^-^* si pe cei mai
puternici dintre locuitorii ei li fac umili. Astfel fac ei [de obicei];

35. Eu voi sa le trimit lor un dar si voi astepta sa vad cu ce se intorc

solii!"

36. Cand a venit [solia] la Solomon, a zis el: "Voiti voi sa-mi sporiti

averea, cand ceea ce mi-a dat mie Allah este mai bun decat ceea ce

v-a dat voua?! Asadar bucurati-va voi de darul vostru!

37. intoarce-te [conducator al soliei] la ei! Si vom veni noi cu ostiri

asupra lor, carora nu le vor putea sta impotriva! Si-i vom alunga noi

de acolo umiliti si vor fi ei rusinati!"

38. A zis el: "O, voi inalti dregatori! Cine imi va aduce mie tronul ei,

inainte ca ei sa vina la mine supusi?"

39. A zis un dregator*^'^' dintre djinni: "Eu ti-1 voi aduce mai inainte ca

tu sa te ridici de pe locul tau, caci eu sunt in stare de aceasta si sunt

vrednic de incredere!"

40. A zis unul care avea stiinta de Carte'^^': "Eu ti-1 voi aduce inainte

ca tu sa clipesti din ochi!". Si cand a vazut [Solomon tronul] stand

dinaintea lui, a zis el: "Aceasta este prin gratia Domnului rneu, ca sa

ma incerce daca eu sunt multumitor sau sunt nemultumitor. Insa acela

care este multumitor este multumitor pentru sine insusi, cat despre

acela care este nemultumitor, Domnul meu Isi este Deajuns pentru

Sine si El este Instarit [si] Marinimos [Ghani];, Karim].

41. Si a [mai] zis el*^^': "Faceti tronul ei de nerecunoscut [pentru ea],

pentru ca sa vedem daca ea este calauzita sau daca ea este dintre

aceia care nu sunt calauziti!"

O^i^O
22) Regina Bilqis.

23) O distrug.

24) Unul din mai marii djinnilor (in limba araba Ifrit).

25) Un invatat sau un inger.

26) Solomon.
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42. Si cand a venit ea, i s-a zis: "Asa este tronul tau?" lar ea a

raspuns: "Parca ar fi el..." "Si noua ni se daduse stiinta inaintea ei si

eram noi deja supusi"*^^'.

43. insa pe ea o abatuse ceea ce ea adora in locul lui Allah si era ea

dintr-un neam de necredinciosi.

44. 1 s-a zis ei: "Intra in palat!" Si cand 1-a vazut ea, 1-a socotit a fi o

mare adanca si [si-a ridicat poalele], descoperindu-si pulpele. Atunci,

[Solomon] a zis: "Este un palat pardosit cu cristal". A zis ea: "Doamne,
eu sunt nedreapta fata de mine insami!'^^' Eu ma supun impreuna cu

Solomon lui Allah, Stapanul Lumilor!"

45. Si 1-am trimis Noi la neamul Thamud pe fratele lor Salih, [care

le-a zis lor]: "Adorati-L pe Allah!" Dar iata ca ei s-au impartit in doua
cete care s-au luat la cearta.

46. El a zis: "O, neam al meu! De ce va grabiti voi cu raul inaintea

binelui?'^^' De ce nu va rugati lui Allah pentru iertare? Poate ca vi se

va arata voua Tndurare!"

47. Au zis ei: "Noi vedem in tine si in cei care sunt cu tine semn rau".

Dar el le-a raspuns: "Semnul vostru rau vine de la Allah! Insa voi

sunteti un neam supus ispitei!"*^^'

48. Si se aflau in cetate noua capetenii care semanau numai rau pe
pamant'^^' si nu faceau nici un bine.

49. Au zis ei: "Jurati pe Allah ca noi ne vom napusti peste noapte
asupra sa si asupra familiei sale!*^^' Apoi li vom spune noi rudei sale

celei mai apropiate [careia li revine razbunarea lui]: "Noi nu am fost

de fata la pieirea familiei lui. Si noi spunem adevarul".

50. Au urzit ei un viclesug si am urzit si Noi un viclesug*-^-^', fara ca ei

sa-si dea seama;

27) Ultimele vorbe sunt rostite de Solomon, multumindu-I lui Allah pentru ca

neamul sau cunoscuse credinta in Allah Cel Unic inaintea neamului ei.

28) Pentru ca am adorat impreuna cu neamul meu Soarele.

29) De ce cereti sa vina pedeapsa si nu cereti de la Allah indurarea prin cre-

dinta in e.
'

30) Ademenit de Seitan.

31) Impreuna cu cetele pe care le conduceau ei.

32) Ca sa-i ucidem pe el si pe cei care crezusera impreuna cu el.

33) Ca sa-i nimicim pe ei.
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51. Si priveste care a fost sfarsitul viclesugului lor: Noi i-am nimicit pe
ei impreuna cu tot neamul lor!

52. lar casele acestea ale lor au ramas pustii pentru ca ei au fost

nelegiuiti. Intru aceasta este un semn pentru un neam [de oameni]
care pricep.

53. Insa Noi i-am mantuit pe aceia care au crezut si au fost cu

frica(34).

54. [Si adu-ti aminte] cand Lot a spus neamului sau: "Va dedati voi la

fapta rusinoasa, cand voi vedeti limpede?

55. Va apropiati voi de barbati cu pofta, in loc de muieri? Voi chiar

ca sunteti un neam ce se poarta nesabuit!"

56. Si nu a fost raspunsul neamului sau altul decat ca au zis ei:

"Alungati familia lui Lot*^^' din cetatea voastra, caci ei sunt oameni
care se pretind curati!"

57. Si 1-am mantuit Noi pe el impreuna cu familia sa, afara de
muierea lui, careia i-am hotarat sa fie dintre cei pierduti*^^'.

58. Si am facut Noi sa coboare asupra lor ploaie [de pietrej. Si ce rea

a fost ploaia acestor oameni preveniti!

59. Spune: "Lauda lui Allah si pace asupra robilor Sai pe care i-a

ales! Allah este mai bun sau ceea ce voi li asociati?"

60. Nu este El Cel care a creat cerurile si pamantul si v-a pogorat

voua apa din cer? Si cu ea Noi am facut sa rasara gradini minunate!

[Altfel] nu v-ar fi fost voua dat sa faceti sa rasara pomii lor! Oare exista

alta divinitate alaturi de Allah? Insa ei sunt un neam care se abat!*^^'

61. Nu este El Cel care a facut pamantul loc de repaus, a pus in

mijlocul lui rauri, i-a facut munti neclatinatori, si a pus o stavila intre

cele doua mari? cei mai multi dintre ei nu stiu!

34) Adica pe Salih si pe cei care au crezut impreuna cu

35) Impreuna cu cei care au crezut alaturi de el.

36) Cei ramasi sa fie pedepsiti si nimiciti.

37) Se abat de la calea Adevarului sau de la adorarea n
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62. Nu este El Cel care raspunde aceluia care este la nevoie, cand II

cheama, si indeparteaza raul si va face pe voi urmasi pe pamant?
Oare exista alta divinitate alaturi de Allah? Numai rareori va aduceti

voi aminte!

63. Nu este El Cel care va calauzeste prin intunecimile uscatului si

marii*-^^' si Cel care trimite vanturile ca vestitori de bine inaintea

Tndurarii Sale? f-^^' Oare exista alta divinitate alaturi de Allah? Allah

Preamaritul este mai presus de ceea ce-1 fac ei ca asociati!

64. Nu este El Cel care a inceput infaptuirea [omului] si apoi il va face

din nou? Oare Cine este Cel care va da din cer si de pe pamant cele

de trebuinta traiului? Oare exista alta divinitate alaturi de Allah?

Spune: "Aduceti dovada voastra daca voi sunteti cei care graiesc

adevarul!"

65. Spune: "Nu stie nimeni dintre cei care sunt in ceruri si pe pamant
Necunoscutul, afara numai de Allah!" lar ei nu-si dau seama cand vor

fi inviati!

66. Si oare stiinta lor a ajuns [sa afle ceva] despre Ziua de Apoi? Ba
ei sunt in indoiala despre aceasta, ba ei sunt orbi fata de aceasta!

67. lar aceia care nu cred*'^'^' zic: "Daca suntem noi tarana, noi si

parintii nostri, mai putem noi fi scosi?*'^^'

68. Ni s-a fagaduit noua aceasta, ca si parintilor nostri mai inainte,

dar acestea nu sunt decat povesti ale celor vechi!"

69. Spune: "Purcedeti prin lume si vedeti voi care este sfarsitul nele-

giuitilor!"('i2)

70. Nu fi mahnit pentru ei*'^-^' si nu fi ingrijorat pentru ceea ce urzesc ei!

o^g^o
38) Cu ajutorul stelelor de pe cer si a diverselor semne sau forme de relief de

pe pamant.

39) Ploaia.

40) In fagaduinta lui Allah, in semnele si in stiinta Lui. in puterea si intelep-

ciunea Lui.

41) Din morminte.

42) Adica distrugerea si pieirea lor

43) Pentru vorbele lor si pentru ca ei te socotesc n
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71. Si ei necredinciosii zic: "Cand va fi [implinita] aceasta

fagaduinta''^'^', daca voi graiti adevar?"

72. Spune: "S-ar putea ca o parte din ceea ce voi cautati sa grabiti

sa fie numaidecat in urma voastra!"

73. Domnul tau este Cel cu Mare Mila fata de oameni, dar cei mai
multi dintre ei nu-I aduc Lui multumire!

74. Si Domnul tau stie ce tainuiesc piepturile lor si ce dezvaluie ei.

75. Si nimic din cele ascunse in cer si pe pamant nu este nepomenit
intr-o Carte limpede''^^'.

76. Acest Coran istoriseste fiilor lui Israel cele mai multe despre cele

in care ei sunt in neintelegere.

77. El este calauza si indurare pentru dreptcredinciosi.

78. Domnul tau va hotar! intre ei prin judecata Sa, si El este

Atotputernic [si] Atoatestiutor [Al-'Aziz, Al-'Alim].

79. Increde-te in Allah, fiindca tu esti [pe calea] Adevarului limpede!

80. Tu nu-i vei putea face pe cei morti sa auda si nu-i vei putea face

nici pe cei surzi sa auda chemarea, daca ei intorc spatele

indepartandu-se

.

81. Si nu poti tu sa fii calauzitorul celor orbi, [scotandu-i] din ratacirea

lor''^^'. Tu nu-i vei putea face sa auda decat pe aceia care cred in

versetele Noastre si care sunt supusi lui Allah [musulmani]''^''.

82. Si cand se va apropia [Ziua de Apoi]*'^^', le vom scoate Noi din

pamant o vietate*'^^' care le va vorbi lor, [spunandu-le] ca oamenii nu
s-au increzut in semnele Noastre.

83. lar in Ziua in care vom aduna din fiecare comunitate cate o ceata

dintre aceia care nu cred in semnele Noastre, ei vor fi manati.

O^i^O
44) Amenintarea cu pedeapsa.

45) labia cea pastrata.

46) Nu-i vei putea face sa inteleaga pe necredinciosii care sunt ca mortii sau

ca surzii si nu aud si nu vor sa traga invataminte din dovezile pe care li le oferi.

47) Se lasa condusi de Domnul lor si de Adevar si sunt supusi poruncilor lui Allah.

48) Cand se vor ivi semnele Zilei Judecatii, cuvantul fiind pedeapsa cu care au
fost amenintati.

49) Unul din semnele Ceasului Judecatii va fi si venirea unor vietati care nu
au chip de om - probabil niste animale mari cu patru picioare - care le vor vorbi

necredinciosilor si-i vor biama pentru necredinta lor
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84. lar cand ei vor sosi'^'^', le va zice [Allah]: "Ati tinut de minciuna
semnele Mele, fara sa le fi cuprins cu priceperea voastra? Ce ati facut

Voi?"(51)

85. Si va cadea cuvantul [pedeapsa Sa] asupra lor pentru ceea ce au
savarsit ei cu nedreptate, iar ei nu vor putea rosti [nici o vorba].

86. Oare nu au vazut ei ca Noi am facut noaptea pentru ca sa se

odihneasca in timpul ei si ziua pentru ca ei sa vada? lar intru aceasta

sunt semne pentru un neam de oameni care cred.

87. Si in Ziua cand se va suna in trambita si se vor inspaimanta cei

care sunt in ceruri si cei care sunt pe pamant - afara de cei care va
voi Allah - vor veni toti la El umiliti,

88. Si vei vedea muntii pe care-i crezi nemiscati cum tree asemenea
trecerii norilor. [Acesta este] lucrul lui Allah, care a facut totul

desavarsit. El este Binestiutor a ceea ce faceti voi'^^'.

89. Cei care vin cu o fapta buna, aceia vor avea ceva si mai bun
decat ea si in Ziua Aceea ei se vor afla la adapost de spaima,

90. lar cei care vin cu o fapta rea, aceia vor fi aruncati cu fetele in

jos, in Foe [si li se va spune]: "Sunteti voi rasplatiti altfel decat asa,

dupa ceea ce ati savarsit?"*^^'.

91. Mi s-a poruncit mie sa-L ador pe stapanul acestei cetati'^'^' pe
care El a facut-o sacra - si ale Lui sunt toate lucrurile - si mi s-a

poruncit mie sa fiu dintre musulmani*^^'

92. Si sa recit Coranul'^*^'. Si aceia care este calauzit este calauzit

numai pentru el, iar cat despre aceia care este in ratacire, spune-i tu:

"Eu sunt doar dintre prevenitori!"*^''')

93. Si spune: "Slava lui AUahl'^^'El va va arata semnele Sale, iar voi

le veti cunoaste!" lar Domnul tau nu este fara bagare de seama fata

de ceea ce savarsiti voi.

50) La locul de adunare.

51) Decat sa semanati stricaciune si sa-i impiedicati pe dreptcredinciosi de la

calea lor?

52) Si va va rasplati dupa faptele voastre.

53) Dupa pacateie savarsite?

54) Mekka.
55) Sa ma supun numai vointei lui Allah.

56) Sa vi-1 recit voua, chemandu-va la credinta in el.

57) Si Trimisului nu-i revine misiunea decat de a transmite mesajul.

58) Pentru ca ne-a calauzit pe noi catre aceasta religie si ne-a aratat noua
calea cea dreapta.
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mj SURAT AL-QASAS<i)

(Mekkana [49]i 88 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ta', Sin, Mim(2).

2. Acestea sunt versetele Cartii celei limpezi.

3. Noi iti recitam'^' in tot adevarul, din povestea lui Moise cu Faraon,

pentru [a preveni] un neam [de oameni] care cred.

4. Faraon a devenit prea semet pe pamant''^'. A impartit neamul lui in

trepte*^) si se purta cu trufie, slabind o ceata dintre ei**^', macelarindu-

i pe fiii lor si lasandu-le in viata doar pe copilele lor*'''. El era dintre

facatorii de stricaciune.

5. Insa Noi am dorit sa Ne aratam indurarea fata de aceia care au
fost socotiti slabi pe pamant si sa-i facem pe ei pilde [de credinta]*^'si

sa-i facem pe ei mostenitori'^'.

6. Si sa le dam lor putere pe pamant si sa le aratam lui Faraon, lui

Haman*^°' si ostenilor lor lucrurile de care lor le-a fost teama [sa nu se

intample]*-^-^'

7. Si i-am revelat Noi mamei lui Moise*^^': "Alapteaza-1! lar daca te

temi pentru el'i'^', arunca-1 in mare'^'^'! Si nu-ti fie teama si nu fi

mahnita, caci Noi il vom intoarce pe el la tine si-1 vom face pe el [unul]

dintre trimisi!"

o^g^o
I) in traducere "Sura Pouestitor" . dupa versetul 25.

2)Vezi2:l.

3) Tie, Muhammed, prin intermediul arhanghelului Gavriil.

4) Pe pamantul Egiptului.

5) In categorii si grupuri, in ceea ce priveste slujirea lui si supunerea fata de el.

6) Pe fiii lui Israel.

7) Pentru a le reduce numarul si pentru a le folosi pe ele ca slujnice.

8) Modele de urmat, in ceea ce priveste religia, dupa ce au fost slujitori supusi.

9) Ai regatului dusmanului lor

10) Vizir si sfetnic al lui Faraon.

II) Ca le va lua regatul si li va nimici, ca pedeapsa pentru stricaciunea si

tirania lor.

12) Dupa ce 1-a nascut pe el in conditiile acelea vitrege.

13) De ostenii lui Faraon care-i ucid pe prunci.

14) In apa Nilului.
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8. Si clanul lui Faraon 1-a cules, ca sa le fie lor dusman si [motiv de]

tristete!*^^' Faraon, Haman si ostenii lor erau ei pacatosi*^^'.

9. Si a zis sotia lui Faraon*^''): "[Acest copil] va fi o bucurie pentru

mine si pentru tine! Nu-1 ucideti! S-ar putea sa ne fie de folos sau il

vom lua noi ca fiu! Insa ei nu presimteau!*^^'

10. Si inima maicii lui Moise a devenit goala*^^'. Si putin a lipsit ca ea

sa nu dea totul in vileag, daca Noi nu i-am fi intarit inima'^'-'' pentru ca

ea sa fie dintre cei credinciosi*^^'

11. Si i-a zis ea surorii lui*^^': "Urmareste-1!" Si a privit ea la el de la

distanta, fara ca ei sa-si dea seama*^^'.

12. Si Noi 1-am oprit pe el mai inainte de aceasta de la doici. Si a zis

[sora lui Moise]: "Sa va due eu la stapanii unei case, care sa-1

Tngrijeasca pentru voi si care sa-i fie lui buni sfatuitori?"

13. Si astfel 1-am adus Noi inapoi la mama lui, pentru ca ea sa se

bucure'2'^' si sa nu fie mahnita'^S) si pentru ca sa stie ca fagaduinta lui

Allah este adevarata. Dar cei mai multi dintre ei nu stiu.

14. Si cand a ajuns el la varsta barbatiei si era pe deplin format, i-am

dat lui Tntelepciune si stiinta. Astfel li rasplatim Noi pe facatorii de

bine.

O^i^O

15) Prin faptul ca le va pricinui moartea.

16) Si i-a pedepsit Allah, facandu-i sa-1 creasca pe acela care le \

;i le va pricinui pieirea.

17) 1-a zis lui Faraon, cand 1-a scos pe Moise din sicrias.

18) Ce va ajunge el sa faca.

19) De spaima, cand a aflat ca el a cazut in mainile lui Faraon.

20) Nu i-am fi inspirat rabdare.

21) Cei care cred in fagaduinta lui Allah (ca el va fi adus inapoi 1;

22) Surorii lui Moise.

23) Ca ea il cunoaste.

24) De vederea lui.

25) Din pricina despartirii de el.
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15. Si a intrat el in cetate'^i^) intr-un moment de neatentie a

locuitorilor ei. Si a gasit in ea doi barbati care se certau intre ei: unul

era din tabara lui'^''', iar celalalt era dintre dusmanii lui*^^'. Cel din

tabara lui 1-a chemat in ajutor*^^' impotriva celui dintre dusmanii lui. Si

1-a lovit Moise [cu pumnul] si 1-a ucis pe eP°'. Si a zis el: "Aceasta este

o fapta a lui Seitan*^^'; el este un dusman Tnvederat care duce la

ratacire!"

16. A zis el: "Doamne, eu am fost nedrept fata de mine insumi*^^'.

Deci iarta-ma pe mine!" Si 1-a iertat pentru ca El este lertator,

Indurator [Al-Ghafur, Ar-Rahim].

17. A mai zis el: "Doamne, pentru ca Tu ai revarsat gratia Ta asupra

mea, eu nu voi fi sustinator al nelegiuitilor!"

18. In dimineata urmatoare, pandea el prin cetate speriat*^^'. Si

iata-1 pe eel care in ajun il chemase in ajutor, strigandu-1 [din nou] in

ajutor*^'^'. Insa Moise i-a zis: "Fara indoiala, tu esti in ratacire deplina!"

19. Dar cand a vrut sa-1 loveasca pe eel care le era dusman
amandurora'2^', a zis el'^^); "O, Moise! Voiesti tu sa ma ucizi pe mine,

asa cum ai ucis ieri un suflet? Tu nu voiesti decat sa fii un tiran pe
pamant si nu voiesti sa fii dintre cei impaciuitori!"

20. Si a venit un barbat de la capatul cetatii, alergand, si a zis: "O,

Moise! Carmuitorii pun la cale sa te omoare. Deci fugi [din cetate]! Eu
iti sunt bun sfatuitor!"

21. Si a iesit din ea, asteptand cu frica*^^'. A zis el: "Doamne, mantu-
ieste-ma pe mine de neamul de nelegiuiti!"

26) Venind din palatui lui Faraon.

27) Din adeptii religiei sale, adica fiii lui Israel.

28) Dintre egipteni.

29) Pentru ca era nedreptatit.

30) Fa dat un singur pumn si el a cazut si a murit.

31) Moise se caieste pentru fapta sa. pricinuita de Seitan. care i-a starnit mania.

32) Prin faptul caFam ucis.

33) Asteptandu-se la razbunarea celui ucis si la urmarirea lui.

34) Impotriva unui alt egiptean.

35) Lui Moise si israelitului.

36) Dupa unii comentatori, egipteanul, dupa altii. israelitul.

37) Sa nu fie ajuns din urma de cei care il cautau.
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22. Si cand s-a indreptat catre Madyan*'^^', a zis el: "Poate ca Domnul
meu ma va calauzi pe drumul eel drept!"*^^'

23. Si cand a ajuns la apa de la Madyan''^^', a gasit acolo o multime
de oameni care adapau [vitele]. Si in afara de ei, a gasit el si doua
femei care-si tineau departe [turma lor]*'^^'. Si le-a Tntrebat el: "Care
este necazul vostru?" Au raspuns ele: "Noi nu vom putea sa adapam
pana ce nu s-au dus pastorii, iar tatal nostru este tare batran!"*''^'

24. Si a adapat pentru ele*''^', apoi s-a intors la umbra si a zis:

"Doamne, eu am mare nevoie de binele pe care Tl faci sa coboare
asupra mea!"

25. Apoi a venit la el una dintre cele doua [copile], mergand cu

sfiala, si i-a zis: "Tatal meu te cheama sa-ti dea o rasplata pentru ca

ne-ai adapat noua [turma]". Si cand a venit [Moise] la el si i-a istorisit

povestea''*'^', i-a zis: "Nu te teme, caci ai scapat de neamul de nele-

giuiti!"(45)

26. A zis una dintre ele: "Tata, ia-1 cu simbrie, caci eel mai bun pe
care-1 poti lua cu simbrie este eel puternic si vrednic de incredere!"

27. 1-a zis lui: "Eu voiesc sa-ti dau de nevasta una din aceste doua
copile ale mele, cu conditia sa ma slujesti opt ani. Iar de vei implini

zece, aceasta este de la tine*'^'^', caci eu nu voiesc sa te impovarez, ci

ma vei afla pe mine - daca va voi Allah - printre facatorii de bine"*''^'.

O^^O
38) Cetatea lui Suayb.

39) Aici, drumul fara obstacole, care sa-1 conduca la salvare.

40) Izvorul unde erau adapate vitele.

41) Intrucat nu puteau ajunge la izvor, din pricina pastorilor mai puternici decat

42) Si nu poate sa iasa el cu vitele si sa le aduca la locul de adapat.

43) Turma lor (N.T)

44) I-a povestit tot ceea ce i s-a intamplat pana ce a fost nevoit sa fuga din

Egipt.

45) Ai parasit pamantul lor si ei nu au nici o putere pe pamantul nostru.

46) Ramane la alegerea ta.

47) Printre cei care isi respecta promisiunile facute si se vor purta bine cu tine.



28 • SURAT AL-QASAS

28. A zis*'^^': "Asa sa fie Tntre tine si mine!*'^^' Si oricare dintre cele

doua termene le voi implini, nu va fi nedreptate asupra mea'^°'. lar

Allah ne este Chezas*^^' pentru ceea ce vorbim!"

29. Cand Moise a implinit termenul si a purees cu familia sa, a zarit

un foe dinspre Munte si a zis familiei sale: "Ramaneti aici! Eu vad un
foe. Poate ca o sa va aduc o veste de la el*^^' sau un taciune din foe,

ca sa va incalziti!"

30. Si cand a ajuns la el, a fost strigat din partea dreapta a vaii,

dinspre pomul din locul binecuvantat: "O, Moise! Eu sunt Allah,

Stapanul lumilor!

31. Arunca toiagul tau! Si cand 1-a vazut miscandu-se ca un sarpe, s-a

Tntors si a luat-o la fuga, fara sa se mai uite Tnapoi. "O, Moise!

Apropie-te si nu te feme, caci tu esti dintre cei aflati in siguranta!*^'^'

32. Vara-ti mana prin deschizatura camasii tale si ea va iesi alba,

neatinsa de nici un rau! Si strange bratul catre tine pentru ca sa nu-ti

fie frica! Acestea sunt'^'^' doua semne de la Domnul tau pentru Faraon
si pentru dregatorii lui. Ei sunt un neam de nelegiuiti!"

33. A zis<^^': "Doamne, eu am ucis un suflet de-al lor si ma tem ca ei

sa nu ma ucida!

34. Insa fratele meu Aaron este mai limpede decat mine la limba*^^'.

Trimite-1 cu mine spre ajutor, ca sa adevereasca spusele mele, caci

ma tem sa nu ma socoteasca mincinos!"

O^i^O

48) Moise.

49) Ne-am inteles si vom respecta intelegerea facuta amandoi.

50) Daca voi cere ceva in plus, pentru timpul peste termenul de opt a

daca voi pleca impreuna cu familia, inainte de implinirea a zece ani.

51) Martor pazitor.

52) In legatura cu drumul ratacit.

53) Nu ai de ce sa te temi.

54) Minunile cu toiagul si cu mana.

55) Moise.

56) Mai elocvent decat mine.
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35. A zis [Allah]: "Vom intari bratul tau, [trimitandu-1 si pe] fratele tau

si va vom da voua putere, astfel meat ei sa nu ajunga la voi'^^'. Cu
semnele Noastre veti fi voi si cei care va urmeaza pe voi biruitori".

36. Si cand a venit Moise la ei cu semnele'^^' Noastre deslusite, au zis

ei: "Aceasta nu este decat fermecatura nascocita! Noi n-am auzit de
aceasta la stramosii nostri cei mai vechi!"'^^'

37. Moise a zis: "Domnul meu stie mai bine cine a venit cu

Tndreptare de la El si a cui va fi Casa cea de veci!'^°' Nelegiuitii nicicum

nu vor izbandi!"

38. A zis Faraon: "O, dregatori ai mei! Eu nu stiu alta divinitate pentru

voi, afara de mine! O, Haman! Arde pentru mine lut<*^^' si inalta-mi mie
un turn'^2'! Poate astfel voi ajunge eu la Domnul lui Moise, pe care eu il

socotesc dintre mincinosi!"*^^'

39. Si s-au purtat el si ostenii lui cu semetie pe pamant, pe nedrept,

si si-au inchipuit ei ca nu vor fi Tntorsi la Noi.

40. insa Noi i-am prins pe el si pe ostenii lui si i-am aruncat pe ei in

mare*^*^'. Priveste, deci, care este sfarsitul nelegiuitilor!

41. Si i-am facut Noi calauzitori catre Foe, iar in Ziua Invierii nu vor fi

ei ajutati.

42. Si am facut Noi sa-i urmareasca in aceasta lume un blestem, iar

in Ziua Invierii vor fi ei rusinati'^^'.

43. Si i-am dat Noi lui Moise Cartea'^^' - dupa ce am nimicit

neamurile de mai Tnainte - ca dovezi limpezi pentru oameni, calauzire

si Tndurare, pentru ca ei sa ia aminte.

57) Pentru a va pricinui vreun rau.

58) Minunile.

59) Sa se fi intamplat in vremea lor.

60) Paradisul.

61) Fa caramida arsa.

62) Un palat malt.

63) Pe Moise.

64) I-am inecat in mare.

65) Si alungati. ei fiind blestemati de toata lumea care aude de nelegiuirile lor.

66) Tora.
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44. Tu*^^' nu ai fost pe coasta de apus, cand i-am dat lui Moise po-

runca*^^', si nici n-ai fost printre martori.

45. Insa Noi am facut sa se iveasca generatii*^^' si vremea care s-a

scurs peste ele a fost lunga. Tu nu ai locuit printre oamenii din

Madyan ca sa reciti [neamului tau] versetele Noastre, dar Noi te-am
trimis pe [tine ca] mesager.

46. Tu nu ai fost nici la coasta Muntelui Tor, cand Noi am strigat*^'^',

dar [Noi ti-am revelat], ca o indurare de la Domnul tau, pentru ca tu

sa indemni un neam carora nu le-a venit un prevenitor mai inainte de
tine, pentru ca ei sa ia aminte''''^'.

47. [Noi trimitem mesageri] pentru ca, daca se abate asupra lor o

nenorocire'^^', pentru ceea ce au facut mainile lor mai inainte*^^', sa

nu zica ei: "Doamne, de ce nu ai trimis Tu un profet la noi, ca sa

urmam semnele Tale si sa fim noi printre dreptcredinciosi?"

48. Dar cand le-a venit lor Adevarul din partea Noastra, au zis ei:

"Daca macar i s-ar fi trimis si lui asemenea cu ceea ce i-a fost trimis lui

Moise l''*'''^' Dar oare nu au tagaduit ei ceea ce i s-a trimis lui Moise
mai inainte? Zic ei: "Doua fermecatorii*'^^) care se ajuta una pe alta!"

Si mai zic: "Noi nu credem in nici una!"

49. Spune*^^': "Aduceti voi o carte de la Allah mai buna pentru

calauzire decat acestea doua*^^' si eu o voi urma, daca voi veti fi intru

67) O, Muhammed!
68) Tora.

69) Intre vremea lui Moise si vremea ta.

70) Cand 1-am chemat pe Moise.

71) Ca te-am trimis pe tine cu Coranul.

72) Pedeapsa.

73) Din necredinta si stricaciune.

74) Adica minuni, cum a fost schimbarea toiagului in sarpe, despicarea marii

etc.

75) Tora si Coranul, conform cu unele interpretari; Moise si Aaron, dupa alte inter-

76) Celor care tagaduiesc.

77) Decat Tora si Coranul.

78) Cand spuneti ca ele sunt farmece.
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50. lar de nu-ti vor raspunde'^^', sa stii ca ei urmeaza doar poftele

lor! Si cine este mai ratacit decat acela care urmeaza poftei sale fara

o calauzire de la Allah? Allah nu calauzeste neamul de nelegiuiti.

51. Noi am facut sa ajunga la ei Cuvantul<^°' [in fragmente trimise

unul dupa altul]*^^', pentru ca ei sa ia aminte.

52. Aceia carora Noi le-am dat Cartea mai inainte de el'^^', aceia

cred in el*^^';

53. Si cand li se recita lor*^'*' zic ei: "Noi credem in el. Acesta este

Adevarul de la Domnul nostru. Si noi am fost supusi [lui Allah] inainte

de [venirea] lui"<^^';

54. Acestia*^^' vor fi daruiti cu rasplata de doua ori, pentru ca ei sunt

statornici si pentru ca ei resping fapta rea prin fapta buna si fac

milostenie din cele cu care i-am inzestrat,

55. lar cand aud ei vorbele grele se indeparteaza de ele si zic: "Noi

avem parte de faptele noastre si voi aveti parte de faptele voastre!

Pacea asupra voastra!*^^' Noi nu-i cautam pe cei prosti!"'^^'.

O^^O
79) Aducand aceasta Carte sau urmandu-le pe cele doua existente.

80) Coranul.

81) Fagaduinte si amenintari, povestiri si parabole, dupa cum au impus intelep-

ciunea si imprejurarile.

82) De Coran.

83) Acest verset face aluzie la oamenii Cartii care au imbratisat Islamul.

84) Coranul.

85) Inca inainte de revelarea Coranului erau supusi lui Allah Cel Unic. asa

meat unii crestini din Mekka au imbratisat Islamul inainte de higera - migrarea Pro-

fetului la Medina, iar la Medina s-au convertit la Islam unii iudei. De notat ca toate

versetele din aceasta sura au fost revelate inainte de higera. cu exceptia

versetelor 52-55, care i-au fost revelate lui Muhammed dupa higera.

85) Cei mentionati in cele doua versete anterioare, adica iudeii si crestinii

care au imbratisat Islamul si care vor primi o rasplata dubla pentru ca au crezut

atat in cartile lor cat si in Coran.

87) Formula de salut rostita ca semn al indepartarii de cei ignoranti care

rostesc astfel de vorbe.

88) Nu dorim imprietenirea cu ei sau sa ne certam cu ei.
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56. Tu, [Muhammed], nu calauzesti pe cine-ti place'^^', ci Allah

calauzeste pe cine voieste si El ii cunoaste mai bine pe cei ce se lasa

calauziti.(50)

57. Si ei zic: "Daca am urma calauzirea cea buna impreuna cu tine,

am fi noi smulsi din pamantul nostru!"'^^' Dar oare nu le-am stabilit Noi
un loc sacru si sigur, in care se aduc roade de toate soiurile, spre folos

din partea Noastra? Insa cei mai multi dintre ei nu stiu.

58. Si cate cetati am nimicit Noi, dupa ce s-au semetit in viata lor! Si

iata casele care nu au mai fost locuite dupa ei decat de putini si Noi
suntem mostenitorii [lor]'^^)

59. insa Domnul tau nu nimiceste cetatile mai inainte de a fi trimis un
mesager la mama lor*^^', care sa le citeasca versetele Noastre. Si Noi
nu am facut sa piara cetatile decat daca locuitorii lor au fost nelegiuiti.

60. Si tot ceea ce vi s-a dat voua dintre lucruri este numai placere

trecatoare a acestei vieti si podoaba a ei, pe cand ceea ce este la

Allah este mai bun si este vesnic. Voi nu pricepeti?

61. Oare acela caruia i-am facut Noi frumoasa fagaduinta'^'^', pe care

el o primeste, este la fel ca acela caruia Noi i-am daruit bucuriile vietii

lumesti si care in Ziua Invierii se va afla printre cei adusi [pentru

62. Si in Ziua cand El li va chema, le va zice: "Unde sunt aceia

despre care ati pretins ca ar fi asociatii Mei?"

89) Tu, Muhammed. nu poti sa-i aduci la Islam pe toti pe care ai voi sa-i aduci.

90) Cand i-a sosit sorocul lui Abu Talib, Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecu-

vanteze si sa-l miluiasca! - i-a zis lui: Spune, unchiule: "Nu este alt dumnezeu in

afara de Allah! si eu voi face marturie despre aceasta pentru tine in Ziua Invierii".

lar Abu Talib i-a raspuns: "Daca cei din neamul Qurays nu m-ar ocari, zicand ca

teama m-a impins la aceasta. ti-as aduce bucurie in suflet spunand ceea ce

doresti". Atunci Allah a revelat acest verset.

91) Din Mekka.

92) Caci pe ei nu i-a mai urmat nimeni.

93) Cea mai importanta si cea mai mare asezare dintre ele, de obicei un oras

de care depind satele din jur si in care se afla resedinta carmuitorilor urmati.

94) Datorita credintei si faptelor sale bune.

95) Adusi de catre ingeri pentru judecata si pedeapsa Infernului.
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63. [Atunci] vor zice aceia impotriva carora se va rosti cuvantul:

"Doamne, acestia sunt cei pe care i-am dus in ratacire. Si i-am dus pe
ei in ratacire, precum si noi am fost in ratacire. Insa noi ne
dezvinovatim inaintea Ta*^^'. Ei nu ne-au adorat pe noi"*^^'.

64. Si se va spune [atunci]: "Chemati-i pe asociatii vostri!"*^^' Si ei ii

vor chema, dar nu le vor raspunde. Si ei vor vedea chinul si atunci vor

dori ei sa fi fost bine calauziti'^^'.

65. Si in Ziua Aceea, El li va chema si le va zice: "Ce le-ati raspuns

voi trimisilor?"(i°°'

66. Dar in Ziua Aceea dovezile lor vor fi oarbe pentru ei si ei nu se

vor putea intreba unul pe altul<^°^'.

67. Insa aceia care s-au cait'^'^^', au crezut si au facut bine, aceia vor

fi printre cei care izbandesc.

68. Si Domnul tau creeaza ceea ce voieste si alege, insa ei nu vor

avea alegere<^°'^). Marire lui Allah! El este mai presus de ceea ce-1

asociaza Luil^o*)

69. Si Domnul tau stie ceea ce ascund piepturile lor'^'-'^' si ceea ce ele

fac deschis(i06).

70. Si El este Allah. Nu exista alta divinitate in afara de El! A Lui este

lauda atat in aceasta lume cat si in Lumea de Apoi si la El este judecata

si la El veti fi adusi inapoi!<^°^)

o^g^o
96) Ne dezvinovatim pentru necredinta si pacate.

97) Ci au crezut in dorintele si poftele lor.

98) Ca sa mijioceasca pentru voi.

99) Pentru a fi salvati de pedeapsa cea mare.

100) Care v-au chemat sa urmati calea cea buna.

101) Despre raspuns, din pricina spaimei sau a i

raspunde sau de a vorbi.

102) Pentru ca au fost idolatri.

103) Ci numai Allah li va alege pe profeti.

104) De idolii si semenii lor pe care i-au nascocit si

de a alege.

105) Viclenia si vrajba pe care o nutresc piepturile lor

106) Vorbe si fapte vadite.

107) Pentru judecata, dupa inviere.
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71. Spune: "Ce credeti voi? Daca Allah ar asterne peste voi o noapte
nesfarsita pana in Ziua Invierii, care dumnezeu afara de Allah v-ar

aduce voua o lumina? Oare voi nu auziti?"

72. Spune: "Ce credeh voi! Daca Allah ar asterne peste voi o zi

nesfarsita pana in Ziua Invierii, care dumnezeu afara de Allah v-ar

aduce voua o noapte ca sa va odihniti in timpul ei? Oare voi nu
vedeti?

73. Prin indurarea Sa, El v-a facut noaptea si ziua, ca sa va odihniti si

ca sa cautati mila Lui. Poate ca voi veti fi multumitori.

74. [Si adu-ti aminte] Ziua cand El ii va chema si va zice<^°^): "Unde
sunt aceia despre care ati pretins ca ar fi asociatii Mei?"

75. Si vom scoate Noi din fiecare comunitate un martor*^^^' si vom
2j(-g(ii0). "Aduceti dovada voastra!" Si vor sti ei ca Adevarul este la

Allah si ca s-au indepartat de ei acelea pe care ei le-au plasmuit.

76. Qarun*^^^' a fost din neamul lui Moise, insa el s-a razvratit

impotriva lor. Si i-am dat Noi atatea comori, incat numai cheile lui

apasau greu asupra unei cete de [barbati] vanjosi. Si cand i-a zis lui

neamul sau: "Nu te semeti, fiindca Allah nu-i iubeste pe cei care se

semetesc,

77. Ci cauta cu ceea ce ti-a daruit Allah Casa cea vesnica! Si nu uita

partea ta din aceasta viata!*^^^' Si fa bine, asa dupa cum si Allah ti-a

facut tie bine! Si nu umbla dupa stricaciune pe pamant, fiindca Allah

nu-i iubeste pe cei care fac stricaciune",

78. A zis el: "Mie mi s-a dat ceea ce am numai pentru stiinta pe care

eu o stapanesc!"*^^'^' Oare el nu stia ca Allah a nimicit inainte de el

dintre neamuri pe cine era mai puternic decat el si adunase mai multe

bunuri? lar nelegiuitii nu sunt intrebati pentru pacatele lor!*^^'^'

o^g^o
108) In Ziua de Apoi.

109) Acesta va fi profetui comunitatii respective.

110) Fiecareia din aceste comunitati.

111) Qarun este identificat cu Core din Biblie.

112) Acest verset li invita pe drept-credinciosi sa ia din viata C'

ceea ce li inalta, fara a manifesta o pietate exagerata.

113) Priceperea de a face comert si de a agonisi.

114) Inainte de a fi nimiciti. pentru ca Allah le stie pe toate.
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79. Si a iesit el'^^^' dinaintea neamului sau cu toata podoaba sa. Cei

care voiau viata lumeasca au zis atunci: "O, de-am avea si noi

asemenea cu ceea ce i s-a dat lui Qarun! El este [un om] cu mare
noroc!"

80. Insa aceia carora le-a fost daruita stiinta au zis: "Vai voua!

Rasplata lui Allah este^ mai buna*^^^' pentru aceia care cred si

savarsesc fapte bune!" Insa ea [rasplata] nu va fi primita decat de
catre cei statornici'-^-^^'.

81 . Noi am facut ca pamantul sa-1 inghita pe el si casa lui si nu a

avut el nici o ceata care sa-1 sprijine impotriva lui AUah'^^^' si nu a fost

el dintre cei in stare sa se ajute pe ei insisi.

82. Si cei care dorisera ieri sa fie in locul lui au zis in dimineata
urmatoare: "Vai! Intr-adevar Allah mareste castigul'^^^' aceluia care

voieste El dintre robii Sai sau il micsoreaza*^^°'. Daca Allah nu ar fi

fost milostiv cu noi, ar fi [lasat pamantul] sa ne Tnghita*^^^' si pe noi.

Vai! Intr-adevar necredinciosii nu izbandesc!"

83. Aceasta Casa de Veci o facem Noi pentru aceia care nu voiesc

fala pe pamant, nici stricaciune. lar sfarsitul [bun] este al acelora care

au frica(i22).

84. Cei ce vine cu fapta buna va avea parte de ceva si mai bun decat

ea, iar eel ce vine cu fapta rea [sa stie ca] cei care savarsesc fapte

rele nu vor fi rasplatiti decat dupa ceea ce au savarsit.

85. Aceia care ti-a prescris Coranul*^^'^' te va aduce inapoi la locul unde
[tu vrei] sa te intorci'^^'^'. Spune: "Domnul meu stie mai bine cine vine

cu calauzirea si cine este in ratacire razvedita!"

O^g^O
115) Core.

116) Decat ceea ce doriti voi.

117) Care-si stapanesc lucrurile si nu alearga dupa bogatiile si podoabele
acestei lumi.

118) Pentru indepartarea pedepsei de la el.

119) Da din belsug.

120) II reduce.

121) Asa cum 1-a inghitit pe el.

122) De Allah.

123) Ti 1-a revelat si ti-a prescris sa te calauzesti dupa el si sa-1 transmiti

celorlalti oameni.

124) Interpretari diferite: Mekka. imediat ce vei fi victories; locul eel promis,
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86. Tu nu nadajduiai'^2^' sa ti se aduca tie Cartea, decat ca o indurare

de la Domnul tau. Asadar, nu fi niciodata un ajutor pentru necre-

dinciosi!

87. Si ei sa nu te abata de la versetele lui AUah'^^^', dupa ce ele ti-au

fost trimise tie, si cheama la Domnul tau*^^''' si nu fi tu dintre politeisti!

88. Si nu chema alaturi de Allah alt dumnezeu, caci nu exista alta

divinitate in afara de El! Totul va pieri in afara de Chipul Sau. La El

este judecata si la El veti fi adusi inapoi!'^^^'

o^g^o

125) Nu iti inchipuiai inainte de a-ti fi revelat.

126) Sa nu te abata si sa nu te impiedice idolatrii de la recitarea versetelor

lui Allah si de la transmiterea lor.

127) Cheama la adorarea exclusiva a Lui.

128) Pentru judecata, in Ziua de Apoi.
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29] SURAT AL-'ANKABUT(i)

(Mekkana [85]; 69 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif, Lam, Mim(2).

2. Oare socotesc oamenii ca vor fi lasati [in pace], daca vor spune
"Noi credem!", si ca ei nu vor fi incercati?*-^'

3. Noi i-am incercat pe cei de dinaintea lor*'^' si Allah ii cunoaste pe
cei care spun adevarul si li cunoaste pe cei care mint [in privinta

credinteij.

4. Sau socotesc cei care savarsesc fapte rele ca vor putea scapa de
Noi? Ce rau judeca ei!

5. Aceia care nadajduiesc in rasplata buna la intalnirea cu Allah*^' [sa

stie ca] termenul lui AUah''^' va veni. El este Cel care Aude Totul [si

este] Atoatestiutor [As-Sami', AI-'Alim].

6. Si cel care se lupta'^' nu se lupta decat pentru sine, caci Allah este

mult prea instarit ca sa aiba nevoie de lume.

7. Cat despre aceia care cred si savarsesc fapte bune, Noi ii vom
ierta pe ei pentru faptele lor rele si-i vom rasplati pe ei pentru faptele

cele mai bune pe care le-au savarsit.

8. L-am indemnat pe om sa se poarte cu parintii sai frumos. Insa

daca ei se vor lupta cu tine pentru ca sa-Mi faci Mie ca asociat'^' ceva

despre care tu nu ai stiinta, nu le da lor ascultare!*^' La Mine este

intoarcerea voastra, iar Eu va voi vesti ceea ce ati facut.

1) In traducere "Sura paianjenului" . dupa versetui 41.

2) Vezi 2:1.

3) Pentru a fi deosebit cel rau de cel bun dintre ei.

4) Dintre aderentii pjofetilor.

5) In Paradis, unde II vor vedea si vor avea parte de generozitatea Lui.

6) Adica Ziua Invierii si rasplatii.

7) Cel care lupta cu sine si cu poftele sale.

8) Se vor stradui sa te determine sa fii politeist.

9) Sa'd ben abi Waqqas a zis: Am fost un om cu mult respect fata de mama
mea, dar cand am imbratisat Islamul, ea a zis: Ce este religia aceasta care a fost

nascocita, Sa'd? Paraseste aceasta religie sau eu n-o sa
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9. Si pe cei care cred si savarsesc fapte bune li vom face Noi sa intre

printre cei buni [in Paradis].

10. Printre oameni sunt [unii] care zic: "Noi credem in Allah", dar

daca au ei de suferit pentru Allah, atunci socotesc ei ca incercarea

oamenilor este asemenea cu chinul din partea lui Allah. Dar daca le

vine lor biruinta de la Domnul tau, atunci zic ei: "Noi am fost cu

voi!"*^"^' Dar oare nu este Allah Cei care stie eel mai bine ce se afla in

piepturile tuturor lumilor?

11. Allah ii cunoaste prea bine pe cei care cred, dupa cum la fel de

bine Ti cunoaste si pe cei fatarnici.

12. Si cei care nu cred le zic acelora care cred: "Urmati calea

noastra, iar noi vom purta pacatele voastre!"*^^' Insa ei nu vor purta

nimic din pacatele lor, caci ei sunt mincinosi.

13. Ci ei vor purta poverile lor si alte poveri impreuna cu poverile

lor<i2', iar in Ziua Invierii vor fi ei Tntrebati despre ceea ce au
nascocit(i3)

14. Si Noi 1-am trimis pe Noe la neamul sau si a ramas printre ei o

mie de ani fara cincizeci de ani. Si i-a apucat pe ei potopul, pentru ca

au fost nelegiuiti.

15. Si i-am mantuit Noi pe el si pe locuitorii corabiei si am facut Noi
[aceasta Tntamplare] un semn pentru lumi.

beau picatura de apa pana o sa mor si tu o sa fii invinuit de moartea mea si ti se

va zice "Cei care si-a ucis mama!". I-am raspuns ei: Nu face asa ceva. mama, caci

eu nu voi parasi religia mea niciodata, pentru nimic in lume! Apoi a zis el: Si a

Stat ea o zi si o noapte fara sa manance nimic si a ajuns istovita. Si a mai stat o

zi si o noapte fara sa manance nimic. Si cand am vazut asta, i-am zis: Jur pe
Allah, mama, ca daca ai avea o suta de suflete care ar iesi unul dupa altul, eu tot

nu voi parasi religia mea pentru nimic in lume! Daca vrei, mananci, daca nu vrei,

nu mananci! Si cand a vazut ea aceasta, s-a hotarat sa manance. Si Allah a

revelat acest verset.

10) In credinta si, deci, faceti-ne pe noi partasi la prazi!

11) Vom suporta in locul vostru consecintele faptelor voastre.

12) Adica poverile pacatelor pentru ducerea in ratacire, impingerea la necre-

dinta si indepartarea de la calea lui Allah.

13) Despre minciunile pe care le-au nascocit.
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16. [Si adu-ti aminte] si de Avraam'^'^', cand a zis neamului sau:

"Adorati-L pe Allah si fiti cu frica de El! Aceasta este mai bine pentru

voi, daca voi stiti!"

17. Insa voi adorati in locul lui Allah niste idoli si nascociti minciuna.

Aceia in care credeti voi'^^' in locul lui Allah nu pot avea nici un mijloc

pentru hranirea voastra. Cautati hrana voastra la Allah, adorati-L pe
El si aduceti-1 Lui multumire, caci la El veti fi Tntorsi!

18. lar daca voi invinuiti de minciuna*^^', [sa stiti ca] si alte comunitati

au invinuit de minciuna inainte de voi, iar trimisului nu-i revine decat

transmiterea limpede!

19. Oare nu au vazut ei cum incepe Allah creatia prima oara si cum o

va face pe ea apoi din nou? Acesta este [un lucru] usor pentru Allah.

20. Spune: "Umblati pe pamant si vedeti cum [Allah] a inceput

creatia! Tot astfel va crea Allah fapturile din nou'^''', caci Allah este

peste toate cu putere.

21. El osandeste pe cine voieste El'^^' si este indurator cu cine voieste

El'^^' si la El veti fi adusi inapoi.

22. Si nu puteti voi sa scapati de puterea Lui*^'-'' nici pe pamant si

nici in cer si voi nu aveti in afara de Allah nici aliat si nici sprijinitor*^^'.

23. lar aceia care nu cred in semnele lui Allah si in intalnirea cu El,

aceia nu pot nadajdui in indurarea Mea si aceia vor avea parte de
osanda dureroasa".

24. Si nu a fost raspunsul neamului sau'^^' decat ca ei au^ zis:

"Omorati-1 sau ardeti-1 in foe!", insa Allah 1-a mantuit de la foe. Intru

aceasta sunt semne pentru un neam de oameni care cred.

O^^O
14) Adu-ti aminte, Muhammed, de Avraam.

15) Adica idolii vostri pe care-i adorati.

16) Cuvintele le sunt adresate idolatrilor din tribul Qurays.

17) In Ziua Invierii, cand se vor ridica din morminte.

18) Dintre aceia care tagaduiesc Invierea.

19) Cu cei care cred in Ziua Invierii.

20) Si sa scapati de pedeapsa Lui.

21) Care sa va apere.

22) Adica al neamului lui Avraam, la a carui istorie se revii
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25. Si a zis*^^': "Voi ati luat in locul lui Allah idoli pentru ca sa va

apropiati intre voi in viata lumeasca, dar in Ziua de Apoi va veti

lepada unul de altul si va veti blestema unul pe altul, iar salasul vostru

va fi Focul si nu veti avea voi sprijinitori".

26. A crezut in el Lot'^^)^ care a zis: "Eu pureed catre Domnul meu'^^).

El este Cel Puternic [si] Intelept" [Al-'Aziz, Al-Hakim].

27. Si Noi i-am daruit lui [Avraam] pe Isaac si pe lacob, am daruit

urmasilor sai profetia si Cartea*^^' si i-am dat lui rasplata [cuvenita] in

aceasta lume, iar in Lumea de Apoi se va afla el printre cei drepti.

28. [Si adu-ti aminte] cand a zis Lot neamului sau: "Voi savarsiti fapta

rusinoasa, pe care nu a mai savarsit-o nimeni din toate lumile mai
inainte de voi!*^^'

29. Oare voi va apropiati de barbati si panditi la drum'^^' si in

adunarea voastra savarsiti fapta urata?"(29) Raspunsul neamului sau nu
a fost altul decat ca ei au spus: "Fa sa ne vina osanda lui Allah, daca
tu esti dintre cei care spun adevarul!"

30. A zis el*^°': "Doamne, ajuta-ma impotriva neamului de stricatori!"

31. Si cand au venit trimisii*^^' Nostri la Avraam cu vestea cea

buna<^2', i-au zis*^^': "Noi venim sa nimicim pe locuitorii acestei

cetati'3'^', caci locuitorii ei sunt nelegiuiti!"

O^^O
23) A zis Avraam dupa ce Allah 1-a salvat din foe.

24) A crezut in chemarea lui Avraam nepotul sau Lot.

25) Parasesc neamul meu si ma due aeolo unde mi-a poruncit Domnul

26) Cartile sfinte: Tora, Evanghelia, Psalmii si Coranul.

27) Intrucat ea este impotriva firii.

28) Pentru a-i jefui pe treeatori.

29) Tot ceea ce este respins de firea normala si de legile divine.

30) Lot.

31) Ingerii trimisi pentru a-i ajuta pe Lot si pentru a-i vesti despre

neamului sau.

32) A nasterii lui Isaac si a fiului sau lacob.

33) Lui Avraam.

34) Sodoma, cetatea lui Lot.
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32. El a zis*^^': "Dar in ea se afla Lot!" Si au raspuns ei: "Noi stim

mai bine cine se afla in ea! Pe el Tmpreuna cu familia lui li vom
mantui, afara de muierea lui care va fi printre cei ce vor pieri".

33. Si cand au venit trimisii Nostri la Lot*^^', el a fost indurerat pentru

ei<^^' si nu s-a simtit in stare sa-i ajute, Tnsa ei au zis: "Nu te teme si nu
fi mahnit!... Noi te vom mantui pe tine Tmpreuna cu familia ta*'^^',

afara de muierea ta care va fi printre cei ce vor pieri.

34. Noi vom pogori asupra locuitorilor din aceasta cetate'^^' pedeapsa
aspra din cer, pentru ca ei sunt nelegiuiti".

35. Si Noi am facut din aceasta un semn<'*°' limpede pentru un neam
de oameni care pricep.

36. Si la [neamul din] Madyan [1-am trimis Noi] pe fratele lor Suayb,

care le-a zis: "O, neam al meu! Adorati-L pe Allah! Si nadajduiti voi in

rasplata din Ziua de Apoi*''^' si nu pricinuiti stricaciune pe pamant!"*'^^)

37. Insa ei 1-au socotit mincinos si i-a lovit pe ei cutremurul si au

cazut [morti], cu fata in jos, in casele lor.

38. [Tot astfel i-am nimicit si pe cei din neamurile] 'Ad si Thamud si va

este voua limpede din casele lor*'*'^'. Seitan le-a impodobit faptele lor si

i-a impiedicat pe ei de la drum, cu toate ca ei fusesera in stare sa

vada limpede [ca ei urmeaza calea ratacirii].

39. [Si i-am nimicit Noi] pe Qarun, pe Faraon si pe Haman. A venit

Moise la ei cu semne limpezi, insa s-au purtat cu semetie pe pamant
si nu au scapat nici ei''^'^'.

O^^O
35) Avraam.

36) Adica ingerii, dupa ce s-au despartit de Avraam.

37) De teama ca barbatii din cetatea sa vor atenta la ei.

38) De pedeapsa care li va lovi pe ei.

39) Peste neamul lui Lot.

40) O pilda.

41) Cu speranta ca veti obtine rasplata in aceasta Zi.

42) Prin inselarea oamenilor la masura si la cantar si prin savarsirea de talharii.

43) Ruinele caselor lor de odinioara.

44) De pedeapsa lui Allah.
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40. Pe fiecare 1-am pedepsit Noi dupa pacatul lui: printre ei se afla

acela asupra caruia am trimis vijelie cu pietre''*^'; printre ei se afla

acela pe care 1-a lovit strigatul''^^'; printre ei se afla acela pe care Noi
am facut sa-1 inghita pamantul*'^^'; printre ei se afla acela pe care Noi
1-am inecat*'^^'. Si nu Allah a fost nedrept cu ei, ci ei au fost nedrepti

fata de ei insisi.

41. Pilda acelora care au luat ocrotitori in locul lui Allah este ca pilda

paianjenului care si-a facut o casa*'^^'; dar cea mai slaba casa este casa

paianjenului'^'-'', daca ei macar ar fi stiut!

42. Allah stie orice cheama ei in locul Sau, caci El este Cel Puternic

[si] Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

43. Si aceste pilde*^^' Noi le dam oamenilor'^^', dar nu le inteleg decat

cei priceputi.

44. Allah a creat cerurile si pamantul cu [chibzuinta] adevarata si in

aceasta este un semn pentru cei credinciosi.

45. Recita ceea ce ti s-a revelat din Carte si implineste Rugaciunea
[As-Salaty. Rugaciunea [As-Salat] impiedica de la ceea ce este rusinos

si de la ceea ce este oprit*^'^'. lar pomenirile lui Allah sunt lucru si mai
mare, iar Allah stie ce faceti voi!

46. Nu discutati cu oamenii Cartii decat in felul eel mai frumos*^'*',

afara de aceia dintre ei care sunt nelegiuiti [cu voi]! Si spuneti: "Noi

credem in ceea ce ni s-a trimis noua si vi s-a trimis voua! Domnul
nostru si Domnul vostru este unul singur'^^' si noi Lui li suntem supusi

[musulmani]".

45) Neamul lui Lot.

46) Neamul Thamud.
47) Core.
48) Neamurile lui Noe si Faraon impreuna cu oastea sa.

49) Inchipuindu-si ca ea il poate apara de caldura si de frig.

50) Pentru ca ea nu suporta sa fie atinsa nici de cele mai mici vietati si de
cele mai usoare vanturi si nu-1 poate apara de caldura sau de frig.

51) Adica pilda cu paianjenul si altele asemanatoare ei.

52) Pentru a-i ajuta sa inteleaga.

53) Oprit de legi si de mintea sanatoasa; cum ar fi uciderea, pervertirea etc.

54) Cu blandete si cu rabdare. Allah le porunceste dreptcredinciosilor sa nu dis-

cute cu iudeii si cu crestinii decat frumos. incercand sa-i cheme pe ei la Adevar,
sa-i ajute sa inteleaga Islamul si sa-i convinga de el, afara de aceia care lupta

impotriva Islamului si comunitatii sale.
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47. Si astfel ti-am trimis Noi tie Cartea'^^'. lar aceia carora Noi le-am

dat Cartea cred in ea'^''. Si printre acestia'^^' sunt unii care vor crede

in ea si numai necredinciosii tagaduiesc semnele*^^' Noastre.

48. Si tu nu ai citit mai inainte de ea nici o alta carte si nici nu ai

scris-o cu dreapta ta [fiindca era nestiutor de carte]. Atunci s-ar fi

Tndoit cei care tagaduiesc Adevarul.

49. Ba ea*^°' [consta din] versete invederate in piepturile acelora

carora li s-a dat cunoasterea si nu tagaduiesc versetele Noastre decat

numai cei nelegiuiti.

50. Si zic ei**^^': "De ce nu i se trimit lui minuni de la Domnul sau?"

Spune: "Ci minunile sunt numai la AUah''^^)^ jaj-g g^ sunt doar un
Prevenitor limpede"*^'^'.

51. Oare nu le este lor de ajuns ca Noi ti-am trimis tie Cartea care le

este recitata? Intru aceasta este indurare si pomenire pentru un
neam [de oameni] care vor sa creada.

52. Spune: "Allah este de ajuns ca martor intre mine si intre voi!*'^'*) El

stie ce se afla in cemri si ce se afla pe pamant. lar aceia care cred in

desertaciune*^^' si nu cred in Allah, aceia sunt cei care pierd".

53. Ei iti cer sa grabesti osanda. Si de n-ar fi un termen hotarat*^^',

le-ar veni pedeapsa! Si fara indoiala ca ea va veni peste ei, pe
neasteptate**^^', fara ca ei sa simta.

O^^O
55) In sensul de Dumnezeu Unic (Allah).

56) Pentru ca ea sa confirme scripturile anterioare.

57) Cei care au avut Tora si Evanghelia si au devenit musulmani.

58) Locuitorii Mekkai.

59) Sau versetele Noastre.

60) Cartea (Coranul).

61) Necredinciosii din Mekka.
62) Si H le coboara, daca voieste.

63) Eu nu am caderea decat sa va previn si sa va transmit Adevarul cu toata

claritatea.

64) Si Lui nu-I este necunoscut nici ceea ce fac eu nici ceea ce faceti voi.

65) Altceva decat Allah.

66) Ziua Invierii.

67) Aceasta amenintare s-a confirmat in ziua bataliei de la Badr, cand
capeteniile de la Mekka au fost nimicite.
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54. Ei iti cer sa grabesti osanda, in vreme ce [ei stiu ca] Gheena li va

impresura pe necredinciosi,

55. intr-o zi, cand li va cuprinde pe ei chinul de deasupra lor si de sub

picioarele lor si li se va zice lor: "Gustati voi ceea ce ati savarsit!"*^^'

56. O, robi ai Mei care ati crezut! Pamantul Meu este atat de intins!

Adorati-Ma pe Mine! (^5)

57. Fiecare suflet va gusta moartea. Apoi veti fi voi adusi inapoi la

Noi(70).

58. Acelora care cred si savarsesc fapte bune le vom darui Noi
locuinta in partile de sus ale Raiului, pe sub care curg paraie si vesnic

vor salaslui ei in ele. Minunata rasplata pentru cei ce fac lucruri

[bune],

59. Pentru cei care sunt statornici si in Domnul lor se incred!

60. Si cate vietati sunt care nu poarta hrana lor!*^^' Allah le hraneste

si pe ele [si va hraneste] si pe voi! El este Cei care Aude Totul [si]

Atoatestiutor [As-Sami', Ai-'AUmf^l

6 1 . Si daca tu Ti intrebi*''^), cine a creat cerurile si pamantul si a supus

Soarele si Luna, ei raspund: "Allah!" Atunci cum de se lasa ei

abatuti?(74)

62. Allah da din belsug cele spre vietuire cui voieste El dintre robii

Sai sau le imputineaza lor. Allah este a toate stiutor.

O^^O
68) Rasplata faptelor voastre.

69) Indemnul este adresat celor care nu au avut posibilitatea sa se supuna lui

Allah, sugerandu-li-se sa piece in alta tara, unde vor putea fi mai in siguranta si

mai linistiti pentru a-L adora pe El (Versetul 56 si versetele urmatoare se inteleg

mai bine in legatura cu versetele 1-11).

70) Indemn la adorarea Sa. prin pomenirea mortii si intoarcerii la El pentru

judecata.

71) Din cauza ca ele sunt prea slabe, nu-si pot cara si depozita hrana.

72) Ibn Abbas a spus ca Profetul - Allah so-/ binecuvanteze si sa-l miluiasca!
- a poruncit dreptcredinciosilor sa piece la Medina, atunci cand politeistii le-au prici-

nuit necazuri, zicandu-le lor: Plecati la Medina si nu stati in vecinatatea nelegiui-

tilor! Insa ei i-au raspuns: Dar noi nu avem nici case, nici pamant acolo, nu avem
pe nimeni care sa ne hraneasca si sa ne dea sa bem apa. Atunci a revelat acest

73) Pe idolatri.

74) De la adorarea numai a Lui?
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63. lar daca tu ii intrebi cine poqoara apa din cer si invie cu ea
pamantul, dupa ce el a fost mort^^', ei raspund: "Allah!" Spune:
"Slava lui Allah!" Insa cei mai multi dintre ei nu pricep.

64. Si nu este aceasta viata lumeasca decat joaca si gluma*^^', insa in

Lumea de Apoi este viata cea adevarata!*^^' Daca ei ar sti!

65. [Aminteste-le lor], daca ei se urea pe corabie si II invoca numai pe
Allah, fara sa-1 faca Lui nici un partas*^^^', insa dupa ce Ti izbaveste

[readucandu-i] pe uscat, iata-i pe ei cum Ii fac asociati,

66. Pentru a tagadui ceea ce le-am dat lor*^^' si pentru a se bucura
[de placerile acestei lumi], insa ei vor sti!*^°'

67. Oare nu vad ei'^^' ca Noi am facut [locul in care traiesc ei] un loc

sacru si sigur, in vreme ce oamenii din jurul lor sunt rapiti? Si oare
cred ei in desertaciune si tagaduiesc binefacerea lui Allah?

68. Si cine este mai nelegiuit decat acela care nascoceste minciuni
asupra lui AUah'^^' sau tagaduieste Adevarul'^^', atunci cand vine la el?

Oare nu se afla in Gheena salas pentru necredinciosi?'^'^'

69. lar pe aceia care lupta pentru Noi'^^' li vom calauzi Noi pe caile

Noastre*^^', caci Allah este cu cei credinciosi care fac bine'^".

75) Uscat. arid.

76) Viata omului pe fata pamantului. chiar daca atinge o suta de ani, nu este

decat o fulgerare trecatoare in comparatie cu vesnicia in care omul nu moare,
indiferent daca aceasta este fericire sau chinuri. Si ce face omul in aceasta viata?

Mananca, bea. se imbraca si se bucura cu femei. Oare se cuvine ca pentru
aceasta placere care este numai de o clipa de joaca si amuzament sa sacrifice

omul care pricepe placerile cele vesnice din Paradis si sa aiba parte de chinurile

vesnice ale Infernului? Viata de Apoi este adevarata viata si se cuvine ca oamenii
care au minte sa sacrifice pentru placerile ei toate placerile acestei lumi. lar de vor

crede ei in Allah si vor implini Legea Lui. vor avea parte de fericire si in aceasta

viata. pe langa binecuvantarea vesnica a lui Allah, care nu are sfarsit.

'77)Vesnica.

78) Stiind ca numai H li poate salva de la inec.

79) Binecuvantarea izbavirii lor si castigul lor din comert.

80) Vor cunoaste urmarea faptei lor. cand vor fi pedepsiti.

81) Neamul din Mekka.
82) Pretinzand ca H ar avea asociati.

83) Profetul sau Coranul.

84) Ca rasplata pentru nascocirile si necredinta lor?

85) Se lupta cu sufletele lor, cu poftele, cu Seitan si cu dusmanii religiei

Noastre.

86) Pe caile pe care pot sa ajunga la Noi.

87) Si li ajuta pe ei.
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mj SURAT AR-RUM<i'

(Mekkana [84]; 60 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif, Lam, Mim(2).

2. Romanii au fost infranti*^',

3. In pamantul eel mai apropiat*'^'; insa dupa infrangerea lor, vor

invinge ei'^',

4. In cativa ani**^'. La Allah a fost hotararea si mai Tnainte si dupa
aceea''''; si Tn ziua aceea se vor bucura dreptcredinciosii'^'

5. De ajutorul lui Allah. El ajuta cui voieste El si El este Cel

Atotputernic [si] Indurator [Al-'Aziz, Ar-Rahim].

6. Aceasta este fagaduinta lui Allah. Si Allah nu-Si calca fagaduinta,

insa cei mai multi oameni nu stiu.

1) In traducere "Romanii"
,
prin care se are in vedere Imperiul Bizantin. Titlu

dat dupa versetul 2.

2) Vezi 2:1.

3) Aceasta sura a fost revelata prin anii 615-616, cand Imperiul Bizantin a

inregistrat o serie de infrangeri in confruntarea cu Imperiul Persan. Aici se face

aluzie la infrangerile din perioada imparatului Heraclius (610-641), care intre anii

613-622 a pierdut Siria. Palestine si lerusalimul (614-615) si Egiptul, apoi in

perioada 623-629 a recuperat teritoriile ocupate de Persi. Ulterior, in perioada

635-641, musulmanii vor cuceri de la Imperiul Bizantin Siria, Palestine,

Mesopotamia si Egiptul.

4) Siria si Palestine, aflate in vecinatatea Peninsulei Arabe, zona Imperiului

Bizantin cea mai apropiata de Mekka.

5) Prevestirea ca Imperiul Bizantin li va infrange pe Persi in mai putin de zece

ani s-a confirmat, caci in urma bataliilor din anii 622 (la Issos) si 624 (anul in care

si mekkanii pagani au fost infranti la Badr), Heraclius a recuperat teritoriile

ocupate de Persi in perioada anterioara.

6) Intr-un interval de trei-noua ani.

7) Si tnainte de infrangerea Bizantului si dupa aceea.

8) Dreptcredinciosii musulmani se vor bucura in ziua infrangerii Persilor, asa

cum se bucurasera mekkanii pagani. favorabili Persilor, in anul cand Imperiul

Persan a infrant Imperiul Bizantin.
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7. Ei cunosc ceea ce este vazut din viata aceasta, insa ei sunt nestiutori

fata de Viata de Apoi*^)!

8. Oare nu s-au gandit ei in insusi sufletele lor'^°' ca Allah nu a creat

cerurile si pamantul si ceea ce este intre ele decat intru adevar si

pentru un termen hotarat? Insa multi dintre oameni nu cred in

Tntalnirea cu Domnul lor.

9. Oare n-au purees ei pe pamant si n-au vazut ei cum a fost sfarsitul

celor de dinainte de ei? [Aceia] au fost mai puternici decat ei, au scur-

mat pamantul si 1-au locuit'^^' in numar mai mare decat il locuiesc ei. Si

au venit la ei trimisii lor cu semnele limpezi. Si Allah nu i-a nedreptatit

pe ei, ci numai ei s-au nedreptatit pe ei insisi.

10. Apoi a fost rau sfarsitul celor care au savarsit rau, fiindca ei au

tagaduit semnele lui Allah si le-au luat pe ele in deradere.

11. Allah creeaza faptura, apoi o face din nou'^^', apoi la El veti fi

adusi Tnapoi.

12. In Ziua cand va veni Ceasul, nelegiuitii vor fi deznadajduiti

13. Si nu vor avea dintre asociatii lor mijlocitori*^'^' si se vor lepada de
asociatii lor*^'''.

14. In Ziua cand va veni Ceasul, in Ziua aceea se vor desparti ei [unii

de altii].

15. In ce-i priveste pe cei care au crezut si au savarsit fapte bune, ei

se vor bucura intr-o Gradina*^^',

c:jw^)
9) Ei cunosc lucrurile din aceasta viata. dar nu stiu lucrurile legate de Viata de

10) Minunile din sufletul, trupul si spiritui omului dovedesc ca el este o faptura

uimitoare. Oare este posibil ca aceasta creatie sa fie destinata numai disparitiei?

Sau aceasta este o pregatire pentru o viata vesnica? Toate stiintele despre om
conduc la o singura concluzie si anume faptul ca Viata de Apoi nu poate decat sa

existe. Tot astfel si cerurile, pamantul si ceea ce se afia intre ele nu vor dura decat

o perioada limitata de timp si in Ziua de Apoi vor sfarsi in mod inevitabil.

11) Cultivand si construind pe el.

12) Dupa moarte, prin inviere.

13) Care sa-i apere pe ei, asa cum au pretins.

14) Intelegand adevarata situatie.

15) In Paradis.
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16. lar in ce-i priveste pe cei care nu au crezut si au socotit semnele
Noastre ca si intalnirea cu Lumea de Apoi a fi minciuni, aceia vor fi

adusi la chin*^^'.

17. Aduceti, asadar, slava lui Allah, cand vine seara pentru voi si cand
va treziti dimineata!*^^'

18. Slava Lui in ceruri si pre pamant - atat inainte de asfintit, cat si

cand sunteti in mijlocul zilei*^^'!

19. El il scoate pe eel viu din eel mort si-1 scoate pe eel mort din eel

viu. El da viata pamantului, dupa moartea lui*^^'. Si tot astfel veti fi si

voi seosi<2°'.

20. Printre semnele Lui*^^' [este aeela] ea El v-a ereat pe voi din

tarana*^^' si apoi iata-va pe voi oameni eare v-ati raspandit [pe

pamant].

21. Si printre semnele Lui [este aeela] ea El v-a ereat din voi insiva'^-^'

soate, pentru ea voi sa traiti in liniste impreuna eu ele. Si El a pus
Tntre voi dragoste si indurare si intru aeeasta sunt semne pentru un
neam [de oameni] eare ehibzuiese.

22. Si printre semnele Lui sunt erearea eerurilor si a pamantului si

deosebirea limbilor voastre si eulorilor voastre. Intru aeeasta sunt

semne pentru eei eare stiu*^'^'.

o^g^o

16) Vor avea parte de pedeapsa vesnica.

17) Indeosebi seara si dimineata.

18) Aduceti-I Lui lauda in permanenta. Versetele 17 si 18 se refera la timpul

celor cinci rugaciuni zilnice: prin seara se are in vedere timpul rugaciunilor de

asfintit {Maghrib) si de seara ('Isa'), prin dimineata se are in vedere rugaciunea

de dinainte de rasaritul soarelui {Fajr), iar prin mijlocul zilei se au in vedere

rugaciunile de la amiaza {Zuhr) si de dupa-amiaza ('Asrj.

19) Dupa ce a fost uscat.

20) Din mormintele voastre.

21) Printre dovezile puterii Lui.

22) Este vorba de Adam.
23) Din specia voastra.

24) Cei care au stiinta, invatatura.
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23. Si printre semnele Lui sunt somnul vostru in timpul noptii si in

timpul zilei si cautarea de catre voi a harului Sau. Intru aceasta sunt

semne pentru un neam [de oameni] care aud.

24. Si printre semnele Lui este [acela] ca El va arata voua fulgerul, cu

teama [de trasnet] si cu nadejde [in ploaie], si ca pogoara apa din cer,

cu care invie pamantul, dupa moartea lui<^^'. Intru aceasta sunt semne
pentru un neam [de oameni] care pricep.

25. Si printre semnele Lui este [acela] ca cerul si pamantul exista prin

porunca Sa'^S), iar daca va va chema pe voi cu o chemare*^^', veti iesi

voi din pamant*^^'.

26. Ai Lui sunt cei din ceruri si de pre pamant si toti li sunt Lui

supusi.

27. El este Cel care creeaza prima oara fapturile si apoi le face din

nou(25) - si aceasta este si mai usor pentru El'^O) - si a Lui este pilda cea

mai inalta'3^' din ceruri si de pre pamant si El este Atotputernic [si]

Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

28. El va va face voua pilda din voi insiva*'^^': Aveti voi dintre cei pe
care-i stapanesc mainile voastre drepte'^^' asociati la cele cu care v-

am inzestrat pe voi si sunteti voi intru aceasta de o seama cu ei? Va
temeti de ei asa cum este teama voastra de voi insiva?*^^' Astfel

talcuim Noi semnele pentru un neam [de oameni] care pricep.

29. Ba aceia care sunt nelegiuiti urmeaza poftele lor, fara de stiinta.

Si cine-1 poate calauzi pe eel pe care Allah 1-a dus in ratacire? Ei nu
vor avea sprijinitori.

O^^O
25) Dupa ce a fost uscat.

25) Cerul si pamantul sunt si raman asa cum sunt prin vointa Sa.

27) Sunetul de trambita.

28) Din mormintele voastre.

29) In Ziua Invierii.

30) Decat crearea prima oara.

31) Adica perfectiunea.

32) Va face voua pilda din lucrurile care va sunt cele mai aproape si cele mai

limpezi.

33) Dintre robii vostri.

34) La fel cum va temeti de semenii vostri liberi.
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30. Ridica-ti fata ta spre Religia cea adevarata!*'^^' Aceasta [religie]

este firea [creata de] Allah'^^', dupa care El i-a creat pe oameni. Nu
exists schimbare in creatia lui Allah'-^'''. Aceasta este Religia cea
dreapta, dar cei mai multi oameni nu stiu.

31. Intoarceti-va la El caindu-va! Fiti cu frica de El si impliniti

Rugaciunea [As-Salat] si nu fiti dintre politeisti,

32. Dintre cei care au divizat religia lor si au devenit secte, fiecare

ceata bucurandu-se pentru ceea ce are ea!

33. Daca-i atinge pe oameni un rau, atunci II cheama ei pe Domnul
lor, intorcandu-se caiti catre El. Apoi, dupa ce le da sa guste

indurarea Sa*'^^', iata-i pe o parte dintre ei cum li fac Domnului lor

asociati,

34. Fiind nemultumitori fata de ceea ce Noi le-am dat. "Bucurati-va

voi, dar in curand voi veti sti!..."

35. Sau le-am trimis Noi vreo dovada care vorbeste despre ceea ce

ei 1-au facut Lui ca asociati?*^^'

36. Cand le dam Noi oamenilor sa guste Tndurarea<'*°', atunci se

bucura de ea*'^^', insa cand li loveste pe ei vreun rau pentru ceea ce

au savarsit mainile lor mai inainte*'^^', atunci iata-i pe ei cum
deznadajduiesc.

37. Oare n-au vazut ei ca Allah da daruri din belsug cui voieste El sau

le imputineaza [cui voieste El]? Intru aceasta sunt semne pentru un
neam [de oameni] care cred.

38. Asadar, da celui care ti-e ruda apropiata ceea ce i se cuvine, ca si

sarmanului si trecatorului de pe drum*'^^'! Aceasta este mai bine pentru

aceia care doresc Fata lui AUah''^'^'. Si acestia sunt cei care izbandesc.

35) Indreapta-te cu toata fiinta ta catre religia monoteista a Islamului.

36) Ea reprezinta religia care se potriveste cu natura omului si dupa care Allah

1-a creat pe om si prin urmare implineste fericirea si demnitatea lor

37) Nu poate nimeni sa schimbe Religia lui Allah.

38) Scapandu-i de incercarea prin care tree.

39) Raspunsul subinteles este: Nu le-am trimis asa ceva!

40) O binefacere cum ar fi sanatatea si belsugul.

41) Cu semetie.

42) Pacatele pe care le-au savarsit.

43) Cersetoruiui sau calatorului lipsit de mijloace de subzistenta.

44) Aici cu sensul de multumirea Allah.
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39. Ceea ce voi dati cu camata pentru ca sa se mareasca*'*^' pe seama
averii oamenilor nu va spori la Allah, insa aceia care ofera Dania [Az-

Zakat], dorind Fata lui AUah''^^', aceia vor avea indoit''^^'.

40. Allah este Cel care v-a creat pe voi, apoi v-a dat voua cele de
trebuinta, apoi va face pe voi sa muriti, apoi va readuce pe voi la

viata. Oare se afla printre asociatii vostri cineva care sa faca ceva din

acestea? Lauda Lui! El este mai presus de ceea ce li faceti voi ca

asociati!

41. Stricaciunea s-a aratat pe uscat si pe mare''^^', din pricina a ceea

ce savarsesc mainile oamenilor*'^^', pentru ca [Allah] sa-i faca pe ei sa

guste o parte din ceea ce ei au facut. Poate ca ei se vor intoarce!

42. Spune*^*-'': "Purcedeti pe pamant si vedeti care a fost sfarsitul

celor de mai inainte! Cei mai multi dintre ei au fost politeisti!"'^^'

43. indreapta fata ta catre'^^) Religia cea^dreapta, inainte de a veni

de la Allah o Zi ce nu poate fi respinsa'^^)! j^ 2iua aceea [oamenii] vor

fi despartiti:

44. Aceia care nu crede va avea parte de necredinta lui, iar aceia

care au savarsit fapte bune pentru sufletele lor pregatesc'^'^',

45. Pentru ca [Allah] sa-i rasplateasca pe cei care cred si savarsesc

fapte bune din mare mila Sa. El nu-i iubeste pe necredinciosi.

46. Si printre semnele Sale sunt [aceia ca El] trimite vanturile de bine

vestitoare, pentru ca sa va faca sa gustati din indurarea Sa si pentru

ca sa pluteasca la porunca Sa corabiile*^^', pentru ca sa cautati harul

Sau*^^'. Poate ca voi veti fi multumitori!

O^^O
45) Averea voastra.

46) Idem cu 44
47) Vor avea parte de rasplata indoita.

48) S-au inmultit si s-au raspandit relele pe toata fata pamantului.

49) Pacatele pe care le savarsesc.

50) Spune, o. Muhammed, idolatrilor!

51) Ei au avut parte de pedeapsa din pricina idolatriei.

52) Indreapta-te catre.

53) Pe care nu o poate indeparta nimeni.

54) Isi pregatesc loc de sedere in Paradis.

55) La adierea vantului.

56) Facand comert pe mare.
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47. Noi am trimis profeti la neamurile lor mai inainte de tine si le-au

dus lor semne limpezi*^^'. Si Ne-am razbunat Noi pe cei care au fost

nelegiuiti si a fost o datorie pentru Noi ajutarea dreptcredinciosilor.

48. Allah este Cel care trimite vanturile si ele ridica nori, iar El li

risipeste pe cer, asa dupa cum voieste, si li face pe ei bucati si vezi

atunci ploaia cum iese din mijlocul lor. Iar cand li atinge cu ea pe cine

voieste El dintre robii Sai, iata-i pe ei cum se bucura,

49. Macar ca au fost ei inainte de a fi trimisa asupra lor'^^' - chiar

inainte de aceasta - incremeniti de deznadejde.

50. Priveste la urmarile indurarii lui AUah'^^', cum invie El pamantul,

dupa moartea lui. Acesta este Cel care li invie pe morti si El este cu

putere peste toate.

51. Insa daca trimitem Noi un vant si vad [ogorul lor] ingalbenit,

raman ei dupa aceea nemultumitori.

52. Dar tu nu-i poti face pe morti sa auda si nu-i poti face pe surzi sa

auda chemarea<^°', daca ei Tntorc spatele, fugind.

53. Tu nu poti fi calauzitor pentru cei orbi [indepartandu-i] de
ratacirea lor. Tu nu-i poti face sa auda decat pe cei care cred in

semnele Noastre si sunt cu totul supusi [musulmani]*^^'.

54. Allah este Cel care va creeaza pe voi in slabiciune, apoi dupa
slabiciune va da putere, iar dupa putere da slabiciune si caruntete,

caci Allah creeaza ceea ce voieste*^^' si El este Atoatestiutor [si]

Atotputernic [AI-'AUm, Al-Qadir].

55. Si in Ziua in care va sosi Ceasul vor jura nelegiuitii ca ei nu au

ramas decat un ceas''^^'. Asa sunt ei indepartati de la adevar.

57) Minuni si dovezi ale sinceritatii lor.
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56. Insa cei care au fost daruiti cu invatatura si credinta vor zice: "Voi

ati ramas,^ dupa hotararea lui AUah'^'^', pana in Ziua Invierii si aceasta

este Ziua Invierii, insa voi nu stiti"*^^'.

57. Si in Ziua aceea nu le va fi de nici un folos dezvinovatirea acelora

care au fost nelegiuiti si nici nu vor fi ei chemati sa caute indurarea'^*^'.

58. Am dat Noi in acest Coran tot felul de pilde pentru oameni, insa

daca le aduci lor un semn*^^', zic cei care nu cred: "Voi nu sunteti

decat niste inselatori!"'^^'

59. Asa pecetluieste Allah inimile celor care nu stiu.

60. Insa fii rabdator*^^', caci fagaduinta lui Allah este adevar! Si sa nu
te clinteasca'^'-'' cei care nu cred!''^'

o^g^o

64) Asa cum v-a prescris Allah in tablele pastrate.

65) Ca acesta este adevarul.

66) Nu vor fi chemati sa se caiasca si sa se supuna pentru ca Allah si

67) Din cele cerute de ei sau aitele.

68) Nu cred in ele si le socotesc a fi vrajitorie sau vorbe desarte.

69) Fata de vorbele lor desarte si fata de faptele lor rele.

70) Sa nu te impinga la usurinta si neliniste.

71) In versetele iimpezi pe care le reciti.
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mj SURAT LUQMAN<i'

(Mekkana [57]; 34 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurdtor

1. Alif, Lam, Mim(2).

2. Acestea sunt versetele Cartii celei pline de intelepciune.

3. [In ele sunt] calauzire si indurare pentru cei care fac bine,

4. Care implinesc Rugaciunea [As-Salat], achiita Dania [Az-Zakat] si

care cred in Viata de Apoi.

5. Acestia au buna calauzire de la Domnul lor si acestia vor fi cei care

vor izbandi'2'.

6. Dar printre oameni sunt si [unii]''^' care cumpara'^' povestile desarte

pentru a rataci cu ele de la calea lui AUah*^', fara de stiinta, si pentru a

o lua in deradere*''. Aceia vor avea parte de osanda Tnjositoare.

7. lar atunci cand i se recita lui versetele Noastre, el se intoarce de la

ele semet, de parca nici nu le-ar auzi, ca si cand ar avea in urechile

sale o greutate*^'. Vesteste-i lui un chin dureros!

1) Intelept legendar, provenind - dupa unii exegeti - din neamul Ad. care ar

fi trait in perioada preislamica si la inceputul Isiamului. Traditia spune ca el ar fi

avut parte de o viata foarte lunga - de unde si porecla Al-Mu'ammar "Longevivul"

- si li atribuie numeroase proverbe si zicale. Sura de fata li poarta numele, dupa
versetul 12 si urmatoarele in care se face aluzie la invataturile pe care le-a dat

fiului sau.

2) Vezi 2:1.

3) Vor avea parte de fericire in aceasta lume si in Lumea de Apoi.

4) Aluzie la idolatri.

5) Pretuiesc si aleg.

6) Se relateaza ca An-Nadr ben al-Haritfi cumpara cantarete si cum prindea

pe cineva ca vrea sa se converteasca la Islam, il conducea la cantareata lui si-i

zicea ei: Ospateaza-1. da-i sa bea vin si canta-i! Apoi i se adresa lui, zicandu-i:

Acesta este lucru mai bun decat rugaciunea. postul si lupta la care te cheama
Muhammed. Atunci a revelat Allah acest verset.

7) Pentru a-si bate joe de calea lui Allah, adica de religia Lui.

8) O greutate care li impiedica sa auda, adica s
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8. Aceia, insa, care cred si savarsesc fapte bune vor avea parte de
gradinile fericirii,

9. Si vesnic vor ramane in ele. Fagaduinta lui Allah este adevarata,

iar El este Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

10. El a creat cerurile fara stalpi pe care voi sa-i puteti vedea si a

aruncat [infigand] in pamant munti trainici, pentru ca el sa nu se

clatine cu voi si a risipit pe el tot felul de vietati. Si am coborat Noi din

cer ploaia si am facut sa creasca pe el perechi de plante folositoare

de tot felul.

11. "Aceasta'5' este infaptuirea lui Allah! Aratati-mi mie ce au creat

aceia pe care [i-ati luat] in locul Lui!"'^°' Insa cei nelegiuiti sunt in

ratacire invederata.

12. Noi i-am dat lui Luqman intelepciunea, [zicand]: "Adu-1 multumiri

lui AUah'i^', caci eel care aduce multumire nu aduce multumire decat

pentru sine*^^', pe cand eel care este nemultumitor [sa stie ca] Allah cu

adevarat nu are nevoie de nimic*^^' si El este Vrednic de Lauda
[Hamid].

13. Si i-a zis Luqman fiului sau, sfatuindu-1 pe el: "O, fiule! Nu-1 face

lui Allah asociat, caci facerea de partasi este faradelege mare!"

14. Noi 1-am povatuit pe om [sa faca bine] parintilor sai, mama lui 1-a

purtat, [suportand pentru el] slabiciune dupa slabiciune, iar intarcarea

lui a fost dupa doi ani, [asadar]: "Adu multumire Mie si parintilor tai,

caci la Mine este intoarcerea!

15. Dar daca se straduiesc pentru ca tu sa-Mi faci ca asociat altceva,

despre care tu nu ai cunostinta*^'^', atunci nu te supune lor! Ramai
Tmpreuna cu ei in aceasta lume, cu dreptate, dar urmeaza calea

acelora care se Tntorc catre Mine*^^', caci apoi la Mine este intoar-

cerea si Eu va voi vesti ceea ce ati facut!"

9) Ceea ce a fost pomenit din ceruri si de pe pamant.
10) Facandu-i asociati ai Lui si adorandu-i.

11) Pentru binefacerile Lui.

12) Pentru ca roadele multumirii sale sa se intoarca la el.

13) Nu are nevoie de multumire.

14) jdolii.

15) in credinta si supunere.
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16. "O, fiul Meu! De ar fi [ceva]*-^^'de greutatea numai a unui bob de

mustar'^'' si s-ar afla ascuns intr-o stanca, in ceruri sau in pamant*^^',

Allah il va scoate la iveala*^^', iar Allah este Binevoitor [si] Binestiutor

[Latif, KhabirV.

17. O, fiul Meu! Implineste Rugaciunea [As-Salat], porunceste fapta

buna, opreste de la ceea ce este urat si rabda ceea ce vine asupra
ta*^°', caci aceasta este dintre lucrurile hotarate [de Allah]!

18. Nu te intoarce de la oameni si nu pasi pe pamant cu semetie,

caci Allah nu-1 iubeste pe eel trufas si mandru!

19. Fii cumpatat in mersul tau si scoboara glasul tau, caci eel mai urat

dintre toate este glasul magarului!"

20. Oare nu vedeti voi ca Allah v-a supus voua cate sunt in ceruri si

cate sunt pe pamant si v-a coplesit pe voi cu binefacerile Sale - atat

cele vazute cat si cele ascunse? Si sunt unii dintre oameni care discuta

despre AUah'^D! fara de stiinta'^S), fara calauzire si fara carte care sa-i

lumineze!<22'

21. Si cand li se zice lor*^'^': "Urmati ceea ce a trimis Allah!", atunci

zic ei: "Ba noi urmam cele cu care i-am gasit pe parintii nostri!"*^^'

Chiar daca-i cheama Seitan la pedeapsa vapaii?!

16) O fapta buna sau rea.

17) Samanta foarte mica, folosita ca metafora pentru ceva foarte mic.

18) In locul eel mai ascuns si eel mai bine aparat.

19) Si va cere socoteala pentru el in Ziua Judecatii.

20) IncercarUe care te lovesc.

21) Despre unicitatea Lui si despre trimiterea mesagerilor.

22) Fara dovezi si argumente categorice.

23) Si sa-i izbaveasca de intunericul ignorantei si ratacirii.

24) Acelora care discuta.

25) Parintii si strabunii lasa drept mostenire urmasilor valori, traditii, obiceiuri,

ritualuri, idei si institutii ale civilizatiei, impreuna cu credintele intr-un Dumnezeu
Unic sau in mai multe divinitati pe care le adora. In aceste valori poate sa fie si

ceva bun, din ramasitele unei vechi religii. cu care a trimis Allah un profet. Dar
aceasta parte buna este amestecata cu multa abatere provenita din devierea oa-

menilor care gresesc. iar atasamentui fata de aceasta religie ad litteram inseamna

inrobire fata de parinti si stramosi si fata de ceea ce au lasat acestic
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22. Acela care supune fata sa lui Allah si este binefacator, acela s-a

prins de toarta cea mai trainica. La Allah se afla sfarsitul [tuturor]

lucrurilor'^^'.

23. lar acela care nu crede, sa nu te intristeze necredinta lui! La Noi
este intoarcerea lor si [atunci] Noi le vom vesti ceea ce au facut ei.

Allah este Binestiutor al celor ascunse in piepturi.

24. Le dam lor bucuria numai pentru putin [timp], apoi li vom sili pe
ei la chin aspru'^^'.

25. insa daca li intrebi: "Cine a creat cerurile si pamantul?", ei vor

raspunde: "Allah!" Spune: "Slava lui Allah!" Dar cei mai multi dintre

ei nu stiu.

26. Ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pre pamant. Allah este

Deajuns pentru Sine*^^' [si] Vrednic de Lauda [Al-Ghaniyy, Al-Hamid]\

27. Si de s-ar schimba in calemuri'^^' toti copacii de pe pamant si de s-

ar varsa in mare sapte*^^' mari [de cerneala], cuvintele lui AUah''^^' tot

nu s-ar termina. Allah este Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

28. Crearea voastra si Tnvierea voastra nu sunt [pentru Allah] decat [la

fel de usoare] ca pentru un singur suflet! Allah este Cel care Aude
Totul [si] Cel care Vede [Samih, Basir]\

29. Oare nu vezi ca Allah face sa intre noaptea in zi si face sa intre

ziua in noapte*^^' si ca El a supus Soarele si Luna, fiecare alergand

pana la un termen hotarat'^^', si ca Allah este Binestiutor a ceea ce

faceti voi?

si nu se cuvine ca un om cu judecata sa fie astfel. Este de preferabil ca omul sa

se calauzeasca dupa ideea originara revelata Profetului. iar Profetul nostru este

ultimul din sirul profetilor si posesorul mesajului adevarat.

25) Urmarea pentru toate lucrurile.

27) Pedeapsa Infernului.

28) El nu are nevoie de nimic de la aceste lumi.

29) Tocul arhaic confectionat din trestie, lemn etc. (lat. caiamum).

30) Cifra este luata pentru a se face aluzie cu ea la numarul mare si la can-

titatea mare de cerneala.

31) Care dovedesc intelepciunea Sa.

32) Aluzie la modificarea duratei zilei si a noptii.

33) Pana in Ziua Judecatii de Apoi.
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30. Aceasta'^'^' pentru ca Allah este Adevarul, iar ceea ce cheama ei

in locul Lui sunt vorbe desarte si pentru ca Allah este Cel Inalt [si] Cel

Mare [AI-'Aliyy, Al-Kabir].

31. Oare nu vezi ca din harul lui Allah corabiile plutesc pe mare,

spre a va arata voua din semnele Sale? Si intru aceasta sunt semne
pentru oricine este rabdator si multumitor.

32. Si daca-i invaluie pe ei valurile, asemenea umbrelor*^^', atunci II

cheama ei numai pe Allah, cu credinta fata de religia Lui, iar dupa
ce-i izbaveste pe ei, [aducandu-i] pe uscat, atunci unii dintre ei sunt

sovaitori si nimeni nu tagaduieste semnele Noastre, afara numai de
cel viclean si de cel nemultumitor.

33. O, voi oameni, fiti cu frica fata de Domnul vostru si temeti-va de o

Zi in care nici un parinte nu-i va putea fi fiului sau de ajutor si nici un
fiu nu-i va fi de ajutor parintelui sau! Fagaduinta lui Allah este Adevar.

Si sa nu va insele pe voi viata lumeasca si sa nu va insele pe voi cel

amagitor in privinta lui Allah !*^^'

34. Numai la Allah se afla cunoasterea Ceasului*^'''. El face sa

coboare ploaia imbelsugata si El stie ce se afla in pantece'^^'. Nici un
suflet nu stie ce va dobandi maine*^^' si nici un suflet nu stie in care

[loc de pe] pamant va muri. Allah este Atoatestiutor [si] Binestiutor

I'AUm, Khabir].

O^^O

34) Toate acestea.

35) Norilor sau muntilor inalti.

36) Seitan, avere. putere, pofte etc.

37) Momentului sosirii Ceasului.

38) De este baiat sau fata.

39) Bun sau rau.
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6D32] SURAT AS-SAJDA<i)

(Mekkana [75]; 30 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Alif, Lam, Miin(2).

2. Revelarea acestei Carti este, fara indoiala, de la Stapanul lumilor.

3. Zic ei: "El a plasmuit-o!" Dimpotriva, ea este Adevarul de la

Domnul tau, pentru ca tu sa previi un neam, caruia nu i-a venit nici un
prevenitor mai Tnainte de tine*^'. Poate ca ei se vor lasa calauziti!

4. Allah este Cel care a creat cerurile si pamantul, precum si ceea ce

se afla Tntre ele, in sase zile, si apoi S-a asezat pe Tron*'^'. Voi nu aveti

in afara Lui ocrotitor si nici mijlocitor. Oare voi nu vreti sa luati

aminte?

5. El carmuieste toate lucrurile din cer si de pre pamant. Apoi vor

urea ele la El Tntr-o zi a carei masura este de o mie de ani, dupa cum
numarati voi.

6. Acesta*^' este Stiutorul lumii celor nevazute si a celor vazute,

Atotputernic [si] Indurator [Al-'Aziz, Ar-Rahim],

7. Care a facut desavarsit tot ceea ce a creat. Asadar, [El] a creat

omul din lut*^', la inceput,

8. Apoi i-a facut pe urmasii lui dintr-o apa anume dispretuita [sperma].

9. Apoi 1-a plasmuit pe el'''' si a suflat in el duhul Sau<^'. Si v-a dat

voua auzul, ochii si inimile*^'. Insa voi li aduceti atat de putin multu-

o^g^o
1) Prosternarea, numita astfel dupa versetul 15.

2) Vezi 2:1.

3) Tribului Qurays nu i s-a trimis nici un profet inaintea lui Muhammed.

4) Pentru a carmui toate treburile in ceruri si pe pamant.

5) Carmuitorul.

6) Este vorba de Adam.

7) Embrionul in pantecele mamei.

8) I-a dat viata.

9) Pentru ca sa percepeti cu ele Adevarul si sa fiti calauziti pe calea cea buna.
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10. Si zic ei'^°': "Oare cand noi ne vom pierde in pamant, vom mai fi

noi facuti din nou?" [Desigur], dar ei nu cred in intalnirea cu Domnul
lor(ii).

11. Spune: "Va va lua ingerul mortii caruia i-au fost incredintate

sufletele voastre, dar apoi veti fi adusi Tnapoi'^^Ma Domnul vostru".

12. Si de i-ai vedea tu pe nelegiuiti atunci cu capetele plecate

inaintea Domnului lor, zicand: "Doamne, noi am vazut si am auzit.

Lasa-ne pe noi sa ne intoarcem'^^', ca sa savarsim fapte bune, caci

noi credem acum cu tarie!"*^'^'

13. Daca Noi am voi, i-am da fiecarui suflet calauzire, dar cuvantul

Meu este adevarat: "Voi umple Gheena cu djinni si oameni, adunati

intr-aolalta!"

14. "Gustati, asadar, pentru ca voi ati uitat intalnirea cu aceasta zi a

voastra!*^^' Si Noi v-am uitat pe voi!'^^' Gustati chinul eel vesnic pentru

ceea ce ati facut!"

15. Ci numai aceia cred in versetele Noastre, care, atunci cand ele le

sunt pomenite, cad, prosternandu-se*^^', si aduc lauda si slava

Domnului lor, fara ca ei sa fie semeti *^^',

16. Cand coastele lor parasesc culcusurile, pentru a-L chema pe
Domnul lor cu frica'^^' si cu nadejde'^^' si ei fac milostenie din cele*^^'

cu care i-am inzestrat.

17. Dar nici un suflet nu stie ce-i este ascuns'^^' ca bucurie'^^', drept

rasplata pentru ceea ce au savarsit'^'^'.

10) Paganii din Mekka.
1 1) Cand vor fi inviati pentru judecata si pentru rasplata.

12) In urma Invierii.

'

13) La viata lumeasca.

14) In Tine, in Cartea Ta, in Trimisul Tau si in rasplata.

15) Ati uitat de Ziua Invierii.

16) V-am abandonat pentru a fi pedepsiti, ca si cum am fi uitat de voi.

17) In semn de smerenie si de multumire.

18) La recitarea acestui verset dreptcredinciosii se prosterneaza.

19) De pedeapsa Lui.

20) Ca vor avea parte de indurare.

21) Bunurile. averile, banii etc.

22) Ce le este pregatit acelora ale caror fapte au fost enumerate.
23) Din motivele bucuriei.

24) Faptele bune pe care le savarsiti In aceasta lume.
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18. Dar oare eel care crede este asemenea cu eel nelegiuit? Nu, ei

nu sunt deopotriva!*^^'

19. in ce-i priveste pe aceia care cred si savarsesc fapte bune, ei vor

avea parte de gradinile Salasului'^^) ca rasplata pentru ceea ce au

savarsit.

20. In ce-i priveste pe aceia care sunt nelegiuiti, salasul lor va fi Focul

si ori de cate ori vor incerca sa iasa din el*^^', vor fi impinsi inapoi in el

si li se va zice lor: "Gustati chinul Focului, pe care voi ati tagaduit-o!"

21. Insa Noi le vom da lor*^^' sa guste din chinul eel mai apropiat*^^',

Tnainte de chinul eel mare*^^', pentru ca ei sa se intoarca''^^'.

22. Si cine este mai nelegiuit decat aceia caruia i se pomenesc
versetele Domnului sau, iar el se intoarce apoi de la ele?'^^' Noi
suntem pedepsitori fata de cei nelegiuiti!

23. Noi i-am dat lui Moise Cartea'^^' - deci nu te indoi de primirea

ei!'^'^' - si Noi am facut-o indreptare pentru fiii lui Israel.

24. Si Noi am facut dintre ei ocarmuitori care sa calauzeasca dupa
porunca Noastra, cata vreme ei s-au aratat statornici si au crezut cu

tarie in versetele Noastre.

25. Domnul tau este Cel care va hotari intre ei si in Ziua Invierii cu

privire la cele asupra carora au pareri deosebite.

25) In Viata de Apoi, in privinta rasplatii, dupa cum nici in aceasta lume nu

au fost deopotriva in privinta supunerii si adoratiei.

26) In limba araba Al-Ma'wa "locul de refugiu", unul din numele Paradisului.

27) Metafora pentru chinurile lor permanente in Infern.

28) Necredinciosilor.

29) Pedeapsa din aceasta lume. sub forma uciderii, luarii in captivitate, secetei

30) Pedeapsa din Infern.

31) Vor renunta la necredinta.

32) Tagaduindu-le.

33) Tora.

34) A Cartii sau a Coranului. Dar, conform unci alte interpretari, ar fi vorba,

in acest verset, de intalnirea intre Muhammed si Moise in timpul calatoriei de peste

noapte ('isra').
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26. Oare nu au luat ei pilda'^^' de la neamurile pe care Noi le-am

facut sa piara mai inainte de ei si prin ale caror locuinte umbla?'^^'

Intru aceasta sunt semne!'^^' Oare ei nu aud?*^^'

27. Oare ei nu vad ca Noi manam apa in pamantul eel uscat si din ea

facem sa se iveasca semanaturi'^^', din care mananca vitele lor si ei

insisi? Oare ei nu vad?<'^°'

28. Si ei zic*'^^': "Si cand va fi aceasta victorie*'^^', daca voi spuneti

adevarul?"

29. Spune: "In ziua victoriei nu le va fi de nici un folos credinta ace-

lora care nu cred si nu li se va da lor nici un ragaz!"''^^)

30. Deci, Tntoarce-te de la ei*'^'^' si asteapta''^^', caci ei sunt in astep-

tare!(46)

O^g^O

35) Nu a devenit limpede pentru paganii de la Mekka?
36) Cum au fost neamurile lui Suayb, Hud. Salih si Lot.

37) Pilde.

38) Stirile despre aceste neamuri care au pierit?

39) lerburi, legume si pomi fructiferi.

40) Ca El este Atotputernic si trebuie sa fie socotit Dumnezeul Unic?

41) Paganii de la Mekka.

42) Asupra noastra. Unii comentatori cred ca se face aluzie la Ziua Judecatii

de Apoi, altii socotesc ca este vorba de victoria de la Badr sau

Mekkai.

43) Pentru ca sa creada.

44) De la politeisti si nu le da atentie!

45) Victoria asupra lor, caci Allah Isi va tine fagaduinta.

46) A ceva rau care sa-i scape de tine sau pedeapsa lui Allah.
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CSiJ SURAT AL-'AHZAB<i)

(Medinita [90]; 73 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, Profetule! Fii cu frica de Allah si nu da ascultare necredinciosilor

si fatarnicilor, caci Allah este Atoatestiutor si Intelept ['Alim, HakimYS^^

2. Si urmeaza ceea ce iti este revelat de catre Domnul tau'^', caci

Allah este bine stiutor a ceea ce savarsiti!

3. Si increde-te Tn Allah, caci El este eel mai bun proteguitor!

4. Allah nu i-a dat omului doua inimi Tnlauntrul sau si nu le-a facut pe
soatele voastre, de care voi va despartiti,*'^' sa fie asemenea mamelor
voastre.*^' Si nu i-a facut pe copiii vostri infiati sa fie asemenea fiilor

vostri.*^' Acestea sunt cuvinte ce ies din gurile voastre, Tnsa Allah spune
Adevarul si El Tl calauzeste [pe om] pe drumul eel drept.

1) Titlul acestei sure, pe care 1-am tradus prin "Aliati". a fost dat de versetele

20 si 22. Istoria "aliatilor" sau "coalizatilor", care au incercat sa anihileze comu-

nitatea musulmana stabilita la Medina, este plina de uneltiri puse la cale de tribul

pagan Qurays, de tribul beduin Ghatafan si de triburile iudaizate Nadhur si

Quraydha. Toate aceste triburi s-au coalizat impotriva Islamului si in anul 5 h. au

asediat orasul Medina cu o oaste de 10.000 de luptatori. La acest asediu se face

referire in sura 33. A fost un atac indelung si bine pregatit, insa musulmanii au

fost si ei pregatiti pentru a-i face fata, sapand acel sant de aparare (handaq) in

jurul orasului Medina, care i-a surprins pe adversari. Din acest motiv, asediul si

batalia sunt cunoscute sub numele de "batalia de la Sant" sau "batalia coalizatilor".

2) Si. de aceea. El este mai indreptatit sa-I urmati poruncile si sa va supuneti

Lui.

3) In ceea ce priveste necesitatea de a renunta la supunere fata de

necredinciosi si de ipocriti si multe alte lucruri.

4) De care va despartiti, rostind formula de divort cunoscuta la unele triburi de

arabi beduini: "Tu esti pentru mine oprita, asemenea spatelui mamei mele!".

5) O femeie nu poate sa fie mama a unui barbat si sotie a lui.

6) Un barbat nu poate sa fie fiu adoptiv al unui barbat si fiu al lui in acelasi

timp si nimeni nu poate sa aiba doi tati. dupa cum In pieptui unui om nu pot fi
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5. Chemati-i dupa parintii lor, caci astfel este mai cu dreptate fata de
Allah, lar daca nu-i cunoasteti pe parintii lor, atunci socotiti-i frati ai

vostri intru credinta si aliati ai vostri! Si nu este nici un pacat pentru

ceea ce savarsiti voi din greseala,*'' ci numai pentru ceea ce inimile

voastre savarsesc cu buna stiinta. Allah este lertator, Indurator

[Ghafur, /?Q/i(m].(8)

6. Profetui este mai milostiv'^' fata de dreptcredinciosi decat isi sunt ei

insisi, iar sotiile sale sunt mamele lor.'^^' Rudele de sange sunt mai
indreptatite intre ele [in privinta succesiunii], dupa Cartea lui Allah, *^^'

decat dreptcredinciosii [de la Medina] si decat insotitorii lui'^^' [de la

Mekka], afara de ceea ce [voiti] sa dati ca binefacere aliatilor vostri si

aceasta se afla scrisa in Carte. '^^'

7. [Adu-ti aminte] cand am facut noi legamant cu profetii si cu tine,

cu Noe, cu Avraam, cu Moise si cu Isus - fiul Mariei - si cand am luat

de la ei legamant puternic,

8. Ca El sa-i intrebe pe cei care au tinut legamantul lor despre faptele

lor!*^'^' lar pentru cei necredinciosi a pregatit El osanda dureroasa.

9. O, voi cei care credeti! Aduceti-va aminte de harul lui Allah asupra
voastra cand au venit ostenii asupra voastra*^^' si cand Noi am trimis

asupra lor un vant si osteni pe care voi nu i-ati vazut.'^*^' Si Allah este

Cei care Vede ceea ce voi impliniti.

O^^O
7) Prin faptul ca voi li chemati dupa numele tatalui lor.

8) Acest verset a fost revelat in legatura cu Zayd ibn Haritha, care a trait sub

protectia Profetului si sub acoperisul sau, ca si cum ar fi fost propriul sau fiu, fiind

din aceasta cauza numit Zayd. fiul lui Muhammed. Acest verset si eel anterior fac

adoptiunea fara efect si Profetul a fost primul care a aplicat acest precept fata de

9) Profetul este mai milostiv fata de dreptcredinciosi si mai vrednic in toate

chestiunile privitoare la religie si la aceasta viata decat ei insisi.

10) Si dreptcredinciosilor le este interzis sa se casatoreasca dupa el, cu ele.

11) tablele pastrate.
'

12) Adeptii noii religii a Islamului. care au plecat impreuna cu Muhammed de
la Mekka la Medina, in anul 622 {al-higera).

13) Acest verset pune capat autorizatiei acordate Muhajirinilor si Ansarilor de

14) Sa-i intrebe pe cei care au declarat ca sunt sinceri, despre sinceritatea

faptelor lor

15) pstenii aliatilor, in ziua luptei de la Al-Khandaq "SantuI" (anul 5 h.).

16) Ingerii pe care Allah i-a trimis in sprijinul musulmanilor.
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10. Cand ei au venit la voi de deasupra voastra si de sub voi'^''' si

cand ochii vostri au fost tulburati si inimile v-au ajuns in gat'^^' si v-ati

facut voi fel de fel de ganduri in privinta [fagaduintei] lui Allah.

1 1 . Atunci au fost dreptcredinciosii incercati'^^' si au fost zguduiti de
un cutremur puternic.*^^'

12. Si cand au zis fatarnicii si aceia in ale caror inimi era boala'^^':

„Allah si Trimisul Sau nu ne-au promis noua'^^' decat numai
desertaciune!"

13. Si cand au zis o parte dintre ei:'23) „0, voi, popor din Yathribl'^'i)

Nu este loc pentru voi!*^^' Deci Tntoarceti-va!"*^'^) Si au cerut atunci un
grup dintre ei ingaduinta Profetului, zicand: „Casele noastre sunt fara

aparare!", in vreme ce ele nu erau fara aparare, iar ei voiau numai sa

fuga.

14. De s-ar fi intrat*^^' peste ei prin laturile lui [orasului] si de li s-ar fi

cerut sa se razvrateasca/^S) ei ar fi facut-o fara sa fi ramas decat
numai putin [timp],*^^'

15. Insa ei facusera mai inainte legamant fata de Allah*^'-'' sa nu se

Tntoarca, fugind, si va trebui sa dea socoteala pentru legamantul fata

de Allah.

O^g^O
17) Din susul vaii si din josul ei, unindu-se in lupta impotriva oastei Profetului.

18) Din pricina spaimei.

19) Pentru a se deosebi eel ferm si credincios cu adevarat de eel care

oscileaza si este ipocrit.

20) S-au zbuciumat puternic din pricina spaimei, cand au vazut numarul mare
al adversarilor

21) Indoiala.

22) Ajutorul promis.

23) Ipocritii.

24) Numele vechi al orasului Medina, din perioada preislamica.

25) Nu se cuvine sa mai stati aici la Sant, sau dupa o alta interpretare. nu mai
aveti loc in Medina si imprejurarile ei, caci adversarii va vor infrange.

26) Intoarceti-va la casele voastre - sau dupa o alta interpretare - intoarceti-va

la idolatrie.

27) Daca ar fi intrat peste ei in Medina oastea dusmanului.

28) Daca le-ar fi cerut paganii sa renunte la Islam.

29) Nu ar fi ezitat sa lupte impotriva musulmanilor

30) Mai inainte de a-i cuprinde aceasta spaima.
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16. Spune: „Nu va va fi de nici un folos fuga, daca voi veti fugi de
moarte [fara lupta] sau de ucidere [in lupta],'^^' si atunci'^^' nu v-ati

bucura voi [de viata] decat putin [timp]!"*'^'^'

17. Spune: „Cine este acela care va va apara pe voi de Allah, daca
El va va vrea un rau'^'^' sau daca El va va dori voua indurare?" Nu vor

gasi pentru ei [aceia care-si incalca legamantul fata de Allah] ocrotitor

si ajutor afara de Allah!

18. Allah ii cunoaste pe aceia dintre voi care pun piedici'^^' si pe
aceia care le spun fratilor lor:*^^' „Veniti la noi!"'^'', in vreme ce ei nu
arata decat putina vitejie in lupta,

19. [Fiind] zgarciti cu voi.*'^^' Si cand teama vine, li vezi pe ei cum
privesc la tine cu ochii rotindu-se,*^^) ca acela care lesina de [spaima]

mortii.<''°) lar cand teama se duce, atunci va ranesc pe voi cu limbi

ascutite, zgarciti cu fapta buna.''^^' Acestia nu au crezut niciodata si, de
aceea, Allah zadarniceste faptele lor, caci acest lucru este usor pentru
Allah.

20. Ei cred ca aliatii*'^^' nu au plecat.*'^^' lar daca aliatii vin,*'^'^' doresc

ca ei sa mearga prin desert printre beduini si sa intrebe despre vestile

voastre.''*^' Si de ar fi printre voi,''^^' nu ar lupta ei decat [foarte]

putin.(47)

31) Pentru ca sorocul mortii nu poate fi amanat si viata nu poate fi prelungita.

32) Daca fugiti.

33) In comparatie cu fericirea din Viata de Apoi, care este nesfarsita.

34) Cum ar fi pieirea sau infrangerea.

35) Care impiedica de la apropierea de Profet si lupta impreuna cu el, acestia

fiind ipocritii.

36) Dintre locuitorii orasului Medina.

37) Veniti la umbra si la roadele noastre.

38) In toate ceie care v-ar fi de folos, asa cum sunt ajutorul, mijloacele de intre-

tinere sau prietenia.

39) In orbite, din pricina spaimei.

40) In agonia mortii.

41) Sau la impartirea prazilor

42) Paganii din tribul Qurays, aliati cu iudeii si cu ipocritii pentru a lupta impo-
triva musulmanilor

43) Inchipuindu-si, din pricina spaimei, ca aliatii n

si de cetele de ingeri trimise impotriva lor si ca se vor :

44) Din nou.

45) Doresc sa paraseasca Medina si sa locuiasca printre beduinii din desert,

interesandu-se de ceea ce vi se intampla.

46) In cazul unci noi lupte.

47) De ochii lumii si de teama de a nu fi ocarati.
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21. Ati avut voi in Trimisul lui Allah o pilda frumoasa, pentru eel care

nadajduieste in Allah si in Ziua de Apoi si II pomeneste pe Allah

mereu.

22. Si cand i-au vazut dreptcredinciosii pe aliati, au zis: „Aceasta este

ceea ce ne-au fagaduit Allah si Trimisul Sau*'*^'. Adevar au grait Allah

si Trimisul Sau".*'*^' Si nu a facut aceasta'^^' decat sa le sporeasca lor

credinta si supunerea.*^^'

23. Intre dreptcredinciosi sunt oameni care au fost sinceri in lega-

mantul pe care 1-au facut fata de Allah, '^2' unii dintre ei au pierit,*^'^'

iar altii dintre ei asteapta fara sa schimbe nimic [din legamantul lor],*^'^'

24. Pentru ca Allah sa-i rasplateasca pe cei sinceri*^^' pentru sinceri-

tatea lor si sa-i chinuiasca pe cei fatarnici, daca El voieste, sau sa

accepte cainta lor, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

48) Caci Allah i-a prevenit ca vor fi supusi la incercari si vor cere ajutorul Sau.

iar Profetul le-a vorbit despre incercarile dupa care vor urma victoria si pacea.

49) S-a adeverit ceea ce au fagaduit Ei.

50) Aceasta incercare ce s-a soldat cu zdruncinarea ipocritilor si esecul

zvonurilor lor alarmante si false.

51) Credinta in Allah, Trimisul Sau si promisiunile Lor si supunerea fata de

Allah.

52) De a fi statornici, de a lupta pentru inaltarea cuvantului lui Allah, de a

savarsi fapte bune si a evita faptele rele.

53) Au ramas credinciosi legamantului facut si au luptat alaturi de Profet pana
ce au pierit ca martiri. Anas ben An-Nadir a lipsit de la batalia de la Badr si a zis

el: Am lipsit de la prima batalie alaturi de Trimisul lui Allah! Daca ma va mai lasa

sa fiu martor la vreo batalie, va vedea Allah de ce sunt in stare! In ziua bataliei

de la Uhud. musulmanii au fost infranti si atunci a zis el: Doamne, eu nu am nici

o Vina fata de Tine pentru ceea ce au facut acestia - adica politeistii - si caut

iertarea la Tine pentru ceea ce au facut ceilalti - adica musulmanii. Apoi a pornit

inainte cu sabia si i-a iesit in intampinare Sa'd ben Ma'az. Si a zis el: Jur pe Allah,

Sa'd, ca eu gasesc vantui Paradisului! Apoi s-a luptat pana ce a fost ucis. Atunci a

zis Sa'd: O, Trimis al lui Allah! Eu nu am fost in stare sa fac ceea ce a facut el! a

spus Anas ben Malik: Si l-am gasit pe el printre cei morti cu optzeci si ceva de
rani: lovituri de sabie, impunsaturi de lance si de sageata. Si nu l-am recunoscut

decat cand a venit sora lui care i-a recunoscut varful degetelor. Si a mai zis Anas:

A socotit ca acest verset a fost revelat pentru el si pentru semenii lui.

54) Si fara sa-1 incalce, asa cum au facut ipocritii.

55) Fata de legamantul lor.
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25. Si Allah i-a alungat inapoi'^^' pe cei care nu au crezut, cu toata

furia lor. Ei nu au dobandit nici un bine.<^^' Allah este de ajuns pentru

dreptcredinciosi in lupta, caci Allah este Puternic [si] Tare [Qawiyy,

'Aziz].

26. El i-a lasat pe cei care i-au ajutat'^^' dintre oamenii Cartii sa

coboare din cetatile lor si a aruncat spaima in inimile lor. Pe o parte

dintre ei i-ati omorat, iar o alta parte dintre ei i-ati luat in

captivitate.'^^'

27. El v-a dat voua spre mostenire tinutul lor, casele lor, averile lor si

un pamant pe care voi nu 1-ati mai calcat niciodata.''^^' Allah este cu

putere peste toate.

28. O, Profetule! Spune sotiilor tale: „De voiti voi aceasta viata si

podoabele ei, atunci veniti, caci eu va voi da voua mijloacele cele

necesare*^^' si va voi da voua dezlegare [prin divort], dupa cuviinta.

29. Iar de 11 voiti voi pe Allah, precum si pe Trimisul Sau'^^) gj Casa de
ApoiC^S), atunci Allah a pregatit pentru cele binefacatoare dintre voi

rasplata mare!"

O^i^O

56) Cu vantui si oastea de ingeri trimise prin gratia si indurarea Sa.

57) Victorie sau prazi.

58) Pe aliati in lupta lor impotriva Profetului.

59) Aluzie la tribul evreiesc Quraydha, care s-a aratat potrivnic Profetului

Muhammed inca din anul migrarii sale la Medina. In timpul bataliei de la Sant

(527), ostilitatea lor fata de Profet si de comunitatea musulmana a devenit des-

cfiisa, dar in urma retragerii aliatilor asediatori, tribul a fost complet anihilat.

60) Bogata oaza Kfiaybar, situata cam la 140 kilometri nord de Medina, pe

ruta dintre Mekka si Damasc. Profetul Mufiammed a organizat o expeditie impo-

triva populatiei evreiesti de aici, in anul 629; evreii au fost infranti si deposedati

de pamanturi, comunitatea evreiasca din Kfiaybar a fost cea care a favorizat aliatii

si a aranjat aceasta alianta.

61) Compensatii care se ofera de buna-voie unei femei divortate, constand in

bunuri si bani {mut'a).

62) De il voiti voi pe Profet, dar a fost pomenit si numele lui Allafi pentru a

se scoate in relief pozitia sa deosebita pe care el o are la Allah.

63) Aici se are in vedere Viata de Apoi.
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30. O, voi sotii ale Profetului! Aceea dintre voi care va savarsi o fapta

rusinoasa va avea parte de chin ce i se va spori indoit,**^'*' caci aceasta

este pentru Allah [un lucru] usor!

31. Insa aceleia dintre voi care arata supunere fata de Allah si fata de
Trimisul Lui si Tmplineste fapte bune li vom da Noi rasplata indoita si li

vom pregati*^^) daruri alease.

32. O, voi sotii ale Profetului! Voi nu sunteti ca nici una dintre femei.

Daca sunteti pioase, nu va aratati binevoitoare [fata de barbati], cu

vorba,*^^' pentru ca acela care are o boala*^^' in inima sa nu pofteasca

la voi, si spuneti vorbe potrivite!

33. Sedeti in casele voastre si nu va aratati [nurii],*^^' asa cum se

aratau in vremea Jahiliyyei'^^' de mai inainte! Impliniti Rugaciunea
[As-Salat], achitati Dania [Az-Zakat] si fiti cu supunere fata de Allah si

Trimisul Sau! Allah voieste sa tina departe de la voi, o, neam al

[Profetului],*''^) rusinea*''^' si sa va curateasca pe voi intru totul.

34. Si tineti minte versetele lui Allah care sunt recitate in casele

voastre si Tntelepciunea!*''^' Allah este Cel Binevoitor [si] Binestiutor

[Latif, khab'ir].

35. Musulmanilor si musulmancelor, dreptcredinciosilor si dreptcredin-

cioaselor, celor supusi si celor supuse, celor iubitori de adevar si celor

iubitoare de adevar, celor statornici si celor statornice, celor smeriti si

celor smerite, celor ce dau milostenii si acelora [dintre femei] care dau
milostenii, celor care postesc si acelora [dintre femei] care postesc,

celor care isi pazesc castitatea lor si acelora [dintre femei] care si-o

pazesc, celor care-L pomenesc pe Allah mereu si acelora [dintre

femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregatit iertare'''^' si rasplata mare.

o^g^o
64) Fata de pedeapsa celorlalte femei.

65) Peste rasplata indoita.

66) Atunci cand stati de vorba cu ceilalti barbati, vocea sa nu fie schimbata
pentru a atrage atentia lor.

67) Fatarnicie, indoiala si inclinare spre pacat.

68) Nu va aratati podoabele si farmecele voastre pe care trebuie sa le tineti

69) Perioada anterioara aparitiei Islamului, denumita prin expresia Al-Jahi-

liVVa, insemnand - printre altele - si "perioada ignorantei".

70) Aici, prin "neamul Casei" sunt avute in vedere sotiile Profetului.

71) Pacat care il face de rusine pe eel care il savarseste.

72) Calauzirea cea dreapta a Profetului sau prescriptiile Coranului.

73) Pentru pacatele mici pe care le-a savarsit.
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36. Nu se cuvine ca un dreptcredincios si nici o dreptcredincioasa sa

mai aleaga, daca Allah si Trimisul Sau au hotarat in privinta lor un
lucru. lar acela care se razvrateste impotriva lui Allah si a Trimisului

Sau(74) se afla in ratacire invederata.(75)

37. Si i-ai spus aceluia asupra caruia Allah Si-a trimis harul Sau,'''''^'

cum si tu ai trimis harul tau asupra lui:'''"" „Pastreaz-o pentru tine pe
soata ta*''^' si fii cu frica de Allah!". Tu ai tinut ascuns in sufletul tau

ceea ce Allah a voit sa descopere.'''^' Tu te-ai temut de oameni,'^°'

macar ca Allah este mai vrednic sa te temi de El. Apoi, cand Zayd a

intrerupt orice legatura cu ea, Noi Ti-am dat-o tie sa-ti fie soata,

pentru ca dreptcredinciosii sa nu mai aiba retinere in privinta sotiilor

fiilor lor adoptivi, daca acestia intrerup orice legaturi cu ele.'^^' Si

porunca lui Allah trebuie sa fie implinita.'^^'

38. Nu este nici un pacat pentru Profet intru ceea ce i-a poruncit

Allah. '^^' Aceasta este Legea lui Allah pentru aceia care au fost mai
inainte.*^'^' Porunca lui Allah este o hotarare harazita.

39. Aceia care transmit mesajele lui Allah si se tem de El si nu se tem
de nimeni afara de Allah [sa stie ca] Allah este de ajuns pentru a tine

socoteala [la toatej.

74) In privinta celor poruncite sau interzise de Ei.

75) Se spune ca acest verset a fost revelat cand Abd Allah ben Jahs si sora sa

Zaynab au refuzat ca Zaynab sa ia de sot pe Zayd, intrucat el era sclav, si ca dupa

revelarea lui. ea a acceptat casatoria cu el.

76) Este vorba de Zayd ben Haritha, pe care Allah 1-a calauzit cu Islamul si prin

faptul ca 1-a ajutat sa-1 urmeze pe Profetul Muhammed.
77) Dezrobindu-1, dupa ce i-a fost sclav inainte de Islam, infiindu-1 si

casatorindu-1 cu Zaynab. fiica matusii tale.

78) Nu divorta de ea!

79) Tu ai tinut ascunsa revelatia trimisa tie de Allah cum ca Zayd va divorta

de Zaynab si ea va deveni sotia ta. pentru a abroga prin aceasta obiceiul

preislamic dupa care era interzisa casatoria cu sotia fiuiui adoptiv.

80) De clevetirile oamenilor.

81) Ca urmare a decesului, repudierii sau desfacerii casatoriei.

82) Asa cum este si porunca Lui ca tu sa o iei pe Zaynab de sotie.

83) In favoarea lui: aici in privinta casatoriei cu Zaynab.

84) Legea care le-a fost revelata profetilor anteriori lui Muhammed, in legatura

cu diversele aspecte ale vietii, printre care si casatoria.
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40. Muhammed nu este tata nici unuia dintre barbatii vostri,*^^' ci el

este Trimisul lui Allah si incheietorul profetilor,*^^' si Allah este Atoate-

stiutor.

41. O, voi cei care credeti, pomeniti-L pe Allah mereu

42. Si slaviti-L pe El dimineata si seara!

43. El este Cel ce va binecuvanteaza, ca si ingerii Sai, pentru ca sa

va scoata pe voi din intunecimi la lumina.'^''' Si El este cu

dreptcredinciosii Indurator.

44. Salutul lor in ziua cand II vor intalni'^^' va fi „Pace!"'^5', iar El le-a

pregatit lor o rasplata generoasa.'^'-''

45. O, Profetule! Noi te-am trimis ca martor, ca binevestitor, ca

prevenitor

46. Si ca un chemator [al oamenilor] la Allah, '^^' cu voia Lui, si ca o

candela luminoasa.*^^'

47. Vesteste dreptcredinciosilor ca ei vor avea de la Allah mare
indurare!'^^'

48. Nu da ascultare necredinciosilor si fatarnicilor, nu da atentie

rautatii lor si increde-te in Allah, caci Allah este de ajuns ca Ocrotitor!

49. O, voi cei care credeti! Daca va casatoriti cu dreptcredincioase si

apoi divortati de ele, inainte sa le fi atins, voi nu le puteti impune o

perioada de asteptare.*^'*' Dati-le lor lucruri de care sa se bucure si

lasati-le pe ele libere,*^^' dupa cuviinta!

85) Muhammed nu a avut decat fiice, caci fiii sai au murit ia o varsta foarte

frageda,^ iar pe Zayd l-a adoptat.

86) In sensul ca sirul profetilor si profetiilor s-a incheiat cu el, care este ultimul

dintre profeti.

87) Din intunericul necredintei, pacatelor si obiceiurilor rele, la lumina credintei

si obiceiurilor bune.

88) Cand vor muri, cand vor iesi din morminte si cand vor intra in Paradis.

89) Ca expresie a mantuirii de orice primejdie, adversitate sau vatamare.

90) Paradisul.

91) La religia Lui, la supunerea fata de H si la recunoasterea unicitatii Sale.

92) In unele interpretari, candela luminoasa este identificata cu Soarele.

93) Rasplata mare.

94) Inainte de a se casatori cu altcineva.

95) Ingaduindu-le sa paraseasca locuintele voastre. fara ca ele sa fie vatamate

sau ocarate.
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50. O, Profetule! Noi iti ingaduim tie sotiile tale, carora tu le dai

zestre, precum si pe acelea care se afla sub stapanirea dreptei tale,

pe care Allah ti le-a daruit ca prada,'^^' precum si pe fiicele unchiului

tau dupa tata si pe fiicele matusii tale dupa tata, pe fiicele unchiului

tau dupa mama si pe fiicele matusii tale dupa mama, care au purees

impreuna cu tine, '5'''
si asemenea orice femeie dreptcredincioasa,

daca se daruieste ea insasi Profetului, daca primeste Profetul sa o ia

in casatorie,*^^' acesta este un privilegiu numai pentru tine, fara de
[ceilalti] dreptcredinciosi.*^^' Noi stim ceea ce le-am impus lor in

privinta soatelor lor si acelora pe care le stapanesc dreptele lor,'^*-"^' ca

sa nu fie nici o stanjeneala pentru tine,'^°^' iar Allah este lertator,

Indurator [Ghafur, Rahini].

51. Tu poti lasa sa astepte pe cine voiesti dintre ele'^^^' si tu poti

primi la tine pe cine voiesti. <^°3' Si nu este nici un pacat pentru tine,

daca tu chemi la tine una din cele pe care le-ai indepartat.<^°'^' Acesta

este [lucrul] eel mai apropiat pentru ca ochii lor sa se racoreasca<^°^' si

pentru ca ele sa nu se intristeze si sa fie multumite cu ceea ce le-ai dat

tuturora. Allah stie ceea ce este in inimile voastre caci Allah este

Atoatestiutor [si] Bland ['Alim, Halim].

52. El nu-ti mai ingaduie tie [sa iei alte] femei apoi,'^°^' nici sa le

schimbi pe ele cu alte soate'^°^', chiar daca iti place frumusetea lor -

afara de cele pe care le stapaneste dreapta ta.<^°^' Allah este peste

toate Veghetor.

O^i^O
96) In urma luptelor.

97) In migratia de la Mekka la Medina.

98) Fara sa-i asigure ei o dota, asa cum au fost Maymuna, Zaynab bint Khu-
zayma ("Mama sarmanilor"), Umm Sarik bint Jabir si Khewla bint Hakim.

99) Carora nu le este ingaduit sa se casatoreasca fara a da zestre.

100) Roabele lor.

101) Si te-am exceptat pe tine de la aceste restrictii.

102) Fara sa dormi la ele in noptile care au fost fixate pentru fiecare dintre

ele sau, dupa o alta interpretare, fara sa te casatoresti cu ele.

103) Dintre ele pentru a dormi la ea sau, conform celeilalte interpretari, pentru

a te casatori cu ea.

104) Daca o chemi la tine sau pentru a te casatori cu ea, dupa ce ai amanat-

105) Pentru ca ele sa se bucure, stiind ca aceasta este prin vointa lui Allah.

106) Cu alte femei afara de cele mentionate in versetul 50 sau cu alte femei,

afara de cele cu care te-ai casatorit pana acum. caci acest verset a fost revelat in
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53. O, voi cei care credeti! Nu intrati in casele Profetului, decat daca
vi se da voua incuviintare, pentru o mancare, fara sa asteptati

prepararea ei.*^°^' Dar daca sunteti chemati, atunci intrati, *^^°' insa

dupa ce ati mancat, imprastiati-va, fara a zabovi la povesti.'^^^'

Aceasta i-ar pricinui neplacere Profetului si el s-ar rusina de voi [sa va

pofteasca sa iesiti], insa Allah nu se rusineaza [sa va spuna] adevarul.

lar daca le rugati pe ele*^^^' pentru un lucru, atunci rugati-le de dupa
o perdea. Aceasta'^ ^^' este mai curat pentru inimile voastre si pentru

inimile lor. Si nu se cade ca voi sa-i pricinuiti vreo neplacere Trimisului

lui Allah, nici sa va casatoriti vreodata cu sotiile sale, dupa el.'^^'^'

Acesta ar fi pentru Allah un mare [pacatj.

54. Daca voi scoateti la iveala un lucru ori il tineti ascuns, Allah este

Atoatestiutor ['Alim]'.

55. Nu este nici un pacat pentru ele in privinta parintilor lor, copiilor

lor, fratilor lor, a fiilor fratilor lor, fiilor surorilor lor, a femeilor lor, a

acelora pe care le stapanesc dreptele lor.*-^^^' Si fiti cu frica de Allah,

caci Allah este Martor la toate!

56. Allah si ingerii Sai Se roaga'^^*^' pentru Profet. O, voi cei care

credeti, rugati-va pentru el si salutati-1 pe el cu tot respectul.

anul 7 h. si, dupa acest an, Profetul nu s-a mai casatorit decat cu crestina copta

Marya, care i-a fost trimisa in dar de o capetenie a coptilor egipteni si care i 1-a

daruit pe Ibrahim, dar a murit in frageda pruncie.

107) Nu-ti este ingaduit nici sa divortezi de vreuna din ele si sa iei o alta in locul

108) Adica roabeie, chiar daca apartin neamurilor cartii sau sunt idolatre.

109) Le este interzis sa intre inainte de timpul stabilit.

110) La timpul care v-a fost stabilit, nici mai devreme nici mai tarziu.

111) Discutand unii cu altii sau cu neamul Casei.

112) Pe femeUe Profetului.

113) Cele mentionate.

114) Nici dupa moartea lui, nici dupa expirarea perioadei de asteptare.

115) Nu este nici un pacat pentru ele. daca nu vorbesc din spatele unci

perdele cu cei care sunt mentionati in acest verset. Prin "femeile lor! sunt avute

in vedere - dupa unii exegeti - dreptcredincioasele musulmane, iar prin "acelora

pe care le stapanesc dreptele lor", numai roabeie. nu si robii.

116) li aduc laude.
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57. Aceia care li necajesc pe Allah si Trimisul Sau vor fi blestemati de
Allah in aceasta lume si in Lumea de Apoi si El le va pregati lor osanda
umilitoare.

58. lar aceia care li vor necaji pe dreptcredinciosi si pe dreptcredin-

cioase, fara ca ei sa fi agonisit [ceva pentru care sa merite aceasta],

aceia vor avea parte de ponegrire si de pacat invederat.

59. O, Profetule! Spune soatelor tale si copilelor tale si femeilor

dreptcredinciosilor sa se inveleasca in jilbaburile'^^'''' lor, caci astfel vor fi

mai bine distinse sa fie cunoscute si sa nu li se pricinuiasca

necazuri!*^^^' Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

60. De nu vor inceta cei fatarnici*^^^' si cei ce au boala in inimile
[qj.(120) gj (-gj (-g seamana zvonuri, [indemnand la razvratire], in Medina,
Noi te vom atata impotriva lor si atunci nu-ti vor mai fi ei vecini in ea
decat pentru putin [timp].

61. Blestemati vor fi ei si oriunde vor fi aflati, vor fi ei prinsi*^^^' si

macelariti fara indurare.

62. Aceasta a fost legea lui Allah pentru cei care au trait mai
inainte'^^^' si tu nu vei afla schimbare pentru Legea lui Allah.

63. Oamenii te intreaba despre Ceas. Spune: „Numai la Allah este

stiinta despre ell'''^^-^' Si de unde sa stii? S-ar putea ca Ceasul sa fie

aproape.

64. Allah i-a blestemat pe necredinciosi si le-a pregatit lor flacarile,'^^'^'

65. Vesnic vor salaslui in ele si nu vor gasi ocrotitor si nici sprijinitor,

66. lar in ziua cand fetele lor vor fi intoarse de pe o parte pe alta in

fQ(- (125) yQj. 2ice ei: „Vai noua! De 1-am fi dat noi ascultare lui Allah si

de i-am fi dat noi ascultare Trimisului!"

O^^O
117) Jilbab - vesmant cu care se acopera intreg corpul cu exceptia palmelor

si a fetei.

1 18) Versetul acesta se mai numeste si ..versetui Valului" pentru femei.

119) Cufatarnicialor.

120) Cei cu credinta slaba.

121) Siluati captivi.

122) Dintre nascocitori si pricinuitori de necazuri, ca dreptcredinciosii sa se

ridice impotriva lor si sa-i infranga.

123) Si nu-1 cunoaste nici Profetul. nici ingerii.

124) Pentru Viata de Apoi.

125) De catre ingerii care-i chinuiesc.
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67. Si vor zice ei: „Doamne, noi le-am dat ascultare stapanilor nostri

si mai marilor nostri, *^^^' insa ei ne-au ratacit pe noi de la drum!

68. Doamne, da-le lor pedeapsa indoita*^^''' si blesteama-i pe ei cu

mare blestem!"

69. O, voi cei care credeti! Nu fiti ca aceia care 1-au defaimat pe
Moise! lar Allah 1-a socotit pe el nevinovat de spusele lor si a fost el la

Allah in mare cinste.

70. O, voi cei care credeti! Fiti cu frica de Allah si spuneti vorbe

adevarate,

71. Pentru ca El sa va indrepte faptele voastre si sa va ierte greselile

voastre! Acela care este cu supunere fata de Allah si fata de Trimisul

Sau va dobandi mare izbanda.*^^^'

72. Noi am propus cerurilor, pamantului si muntilor sarcina de a

purta povara Adevarului, dar ele au refuzat sa o poarte si le-a fost

teama de ea, Tnsa s-a Tncarcat omul cu ea, caci el este tare nedrept

[fata de el Tnsusi] si tare nestiutor*^^^'.

73. [Este astfel] pentru ca Allah sa-i osandeasca pe fatarnici si pe
fatarnice, pe politeisti si pe politeiste. Insa Allah primeste cainta drept-

credinciosilor si dreptcredincioaselor. Allah este lertator, Indurator

[Ghafur, Rahim].

126) Dintre necredinciosi, care ne-au ispitit pe noi catre necredinta.

127) In comparatie cu cea pe care ne-ai dat-o noua, pentru ca ei au fost rata-

citi si ne-au impins si pe noi in ratacire.

128) Atat in aceasta lume, cat si in Lumea de Apoi.

129) Allah a propus mesajul Sau insotit de rasplata. pentru eel care-1 urmeaza.

si de pedeapsa, pentru eel care-1 incalca. cerurilor si pamantului. dandu-le libertatea

de a alege. vointa de a indeplini ceea ce aleg si mintea care distinge si gandeste

ce sa aleaga, insa cerurile si pamantul au refuzat sa poarte aceasta raspundere si

a purtat-o omul, fiindca el le poseda pe toate acestea, insa el a acceptat-o cu o

oarecare usurinta, fara sa aprecieze in mod just raspunderea ce-i revine. El a fost

nedrept fata de el insusi si necunoscator al marii raspunderi pe care si-o asuma.

Asa sunt marea majoritate a oamenilor si doar putini dintre ei lupta, sunt evlaviosi,

cu credinta si cu hotarare puternica. Pe umerii acestora a raspandit Allah religiile

Sale in trecut si tot pe umerii acestora credinta se va raspandi cuprinzand intregul

pamant.
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lU SURAT SABA'<^

(Mekkana [58]; 54 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Slava lui Allah, ale Caruia sunt cele din ceruri si cele de pre

pamant, si slava Lui in Viata de Apoi! El este Cel Intelept [si]

Bmestmtor [Al-Hakim, Al-Khabir].

2. El stie ce intra in pamant*^' si ce iese din el,*-^' ce coboara din cer''^'

si ce se suie la el.<^' Si El este Indurator, lertator [Ar-Rahim, Al-

Ghafur].

3. Aceia care nu cred zic:'^' "Ceasul nu va veni la noi!"*^' Spune: "Ba -

pe Domnul meu! - el'^' va veni la voi!" Celui ce stie Necunoscutul nu-I

scapa nici macar greutatea unui fir de colb, nici din ceruri, nici de pe
pamant. Si nimic - nici mai mic decat aceasta, nici mai mare - nu
exists fara sa nu fie [inscris] intr-o Carte deslusitaj^'

4. Pentru ca El sa-i rasplateasca pe aceia care cred si savarsesc fapte

bune, caci pentru ei este iertare si inzestrare generoasa;

5. Aceia, insa, care se straduiesc sa faca zadarnice versetele Noastre,*^^'

aceia vor avea parte de suferinta unei pedepse dureroase.'^^'

6. Si cei carora li s-a dat stiinta vad'^^' ca ceea ce ti s-a trimis de catre

Domnul tau este Adevarul care calauzeste catre calea Celui Puternic

[si] Vrednic de Lauda [Al-'Aziz, Al-Hamid]S^^^

O^^O
1) Numita astfel dupa versetul 15 si urmatoarele in

pieirea statului Saba', din sud-vestul Peninsulei Arabs.

2) Apa de ploaie, comori ascunse si mortii.

3) Pomi, plante, apa izvoarelor etc.

4) Ploi, zapezi, frig, trasnete, ingeri si destine.

5) Ingerii si faptele robilor Sai.

6) Idolatrii din Mekka.

7) Ceasul rasplatii din Ziua de Apoi pe care il neaga.

8) Ceasul.

9) Toate sunt inscrise in Tablele pastrate.

10) Contestandu-le si socotindu-le vrajitorie, poezie etc.

1 1) Cea mai aspra pedeapsa.

12) Stiu.

13) Religia si Legea lui Allah.
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7. Si zic aceia care nu cred:*^'^' "Vreti sa va indrumam catre un
barbat*^^' care va vesteste ca, dupa ce va veti fi facuti voi farame
Tmprastiate,*-^^' veti fi voi Tntorsi la viata?

8. A plasmuit el minciuna, punand-o pe seama lui AUah'^'" sau este el

stapanit de nebunie?" [Ba nu!] lar aceia care nu cred in Viata de Apoi
vor avea parte de osanda pentru ca ei sunt in ratacire adanca.'^^'

9. Oare nu vad ei cerul si pamantul de dinaintea lor si din urma
lor?*-^^' De am voi Noi, am face ca pamantul sa se scufunde cu ei*^*-''

sau am face sa cada asupra lor bucati din cer.*^^' Intru aceasta se afla

semn pentru orice rob care se caieste.

10. Si Noi i-am dat lui David indurare din partea Noastra. "O, voi

munti, aduceti marire, repetand impreuna cu el, si voi pasari [ase-

menea]!" Si am muiat Noi fierul pentru el,*^^'

11. [Zicandu-i lui:] "Fa camasi de zale si imbina bine verigile! Si savar-

siti lucruri bune [tu si neamul tau]! Eu sunt Veghetor [Basir] la ceea ce

faceti voi!"

12. Si lui Solomon [i-am supus] vantul, meat mersul lui de dimineata a

fost cat o luna de zile si mersul lui de seara a fost cat o luna de zile. Si

am facut sa curga pentru el un izvor de arama.'^'^' Si printre djinni

erau [unii] care munceau dinaintea lui, cu ingaduinta Domnului sau.

lar pe aceia dintre ei care se abateau de la porunca Noastra ii faceam
Noi sa guste chinul flacarilor.

14) Din neamul Qurays.

15) Profetui Muhammed.
16) Dupa ce ati murit si v-ati preschimbat in tarana.

17) Prin ceea ce a spus.

18) De la care nu mai este intoarcere la calea cea adevarata.

19) Oare sunt orbi si nu vad ca oriunde ar merge cerul si pamantul merg ir

fata lor si in spatele lor, inconjurandu-i?

20) Asa cum i s-a intamplat lui Core.

21) Asa cum i s-a intamplat neamului din Al-Ayka.

22) L-au invatat pe el cum sa inmoaie fierul sau i-au trimis lui minune^

inmuierii fierului fara a folosi focul.

23) Topita.
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13. li lucrau ei lui ceea ce el voia: sanctuare*^'^' si statui,*^^' vase

[pentru mancat] cat bazinele si oale care se asaza bine. "Lucrati, voi

neam al lui David, [dupa legea lui Allah], pentru a-1 aduce multumire!"

Dar putini dintre robii Mei sunt multumitori.

14. Si cand am hotarat Noi moartea lui [Solomon], nimic nu le-a

aratat lor moartea lui, afara de o vietate a pamantului'^^' care a ros

toiagul lui. Si cand s-a prabusit, li s-a aratat djinnilor ca, daca ei ar fi

stiut cu adevarat necunoscutul, ei nu ar fi ramas in chinul umilitor [al

robiei lor].*^^'

15. Si a avut [neamul din] Saba' in salasul lor*^^' un semn:'^^' doua gra-

dini, in dreapta si in stanga.*^^' "Mancati din darul Domnului vostru si

aduceti-1 Lui multumire! O tara buna'^^' si un Stapan lertator [Ghafur] !"

16. Insa ei s-au Tntors*^^' si Noi am trimis asupra lor inecul de la

Al-'Arim*^^' si le-am schimbat amandoua gradinile lor cu doua gradini

cu roade amare,*^*^' tamarisc*^^' si cativa jujubieri.*^^'

24) Temple.

25) Chipuri cioplite sau turnate din bronz si alte materiale, sau gravate, caci

pe vremea lui Solomon si dupa legea lui reprezentarea chipurilor nu era interzisa.

26) Termitele.

27) Continuand sa lucreze pentru el, in vreme ce el era mort. Acest verset

demonstreaza ca djinnii nu stiu Necunoscutul {Gha\/b) si cu atat mai putin oamenii.

28) In locurile in care traiau ei, in zona barajului de la Ma'rib.

29) Al atotputerniciei lui Allah si al modului in care H li rasplateste. pe cei care

facrau._

30) In partea dreapta si in partea stanga a tarii lor sau fiecare dintre ei aveau

doua gradini - una in dreapta si cealalta in stanga locuintei sale.

31) Binecuvantata.

32) Si nu au mai adus multumire Domnului lor. socotindu-i pe profetii lor min-

33) Al-'Arim era numele barajului de la Ma'rib, care retinea apa de ploaie. for-

mand un mare lac. Cand acest neam a devenit nelegiuit, Allah a distrus barajul,

apele au inundat tara. distrugand totul in calea lor, iar locuitorii care au mai scapat

cu viata au parasit zona respective.

34) Necomestibile.

35) Arbust desertic cu fructe mici necomestibile.

36) Pomi de desert cu spini. cu mici fructe comestibile, dar fara gust si fara

nici o valoare nutritiva.
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17. Aceasta le-am dat-o ca rasplata pentru ca ei au fost necredinciosi.

Si oare rasplatim Noi [astfel pe altcineva] afara de eel necredincios?*^^'

18. Si Noi am asezat intre ei si intre cetatile pe care le-am

binecuvantat alte cetati cunoscute si am hotarat distantele dintre ele:

"Mergeti intre ele nopti si zile, in siguranta!"'^^'

19. Insa ei au zis: "Doamne, departeaza mai mult distantele noastre!"

Insa ei au fost nedrepti fata de ei insisi, asa meat Noi i-am facut [su-

biecte de] legende''^^' si i-am risipit pe ei, despartindu-i. Intru aceasta

se afla semne''^^' pentru eel rabdator si multumitor!*'^^'

20. Banuiala lui Iblis asupra lor*'*^' s-a adeverit si ei 1-au urmat pe el,

afara de o parte dintre dreptcredinciosi.

21. Si totusi el nu a avut asupra lor putere. [Ei au fost incercati cu

ispitele lui] numai pentru ca Noi sa stim [sa-1 deosebim pe acela care]

crede in Lumea de Apoi de acela care se indoieste asupra ei. lar

Domnul tau, [o, Muhammed!] este Atoatepazitor [Hafiz].

22. Spune:*''^) "Chemati-i pe aceia care voi ati pretins [ca ar fi

divinitati] afara de Allah! Ei nu stapanesc nici cat greutatea unui fir de
colb in ceruri si nici pre pamant. Ei nu au nici o parte la acestea,*'^'''

iar El nu are nici un ajutor intre ei!*'^^'

o^g^o

37) Care nu aduc multumire lui Allah si nu-i urmeaza pe profeti.

38) Noi am oranduit astfel etapele intre tinutul pustiit al regatului Saba' si tara

binecuvantata (a Samului), incat cei care pornesc dimineata dintr-un oras, sa fie la

vremea amiezii in orasul urmator, iar cei care pornesc la amiaza. sa ajunga la vre-

mea asfintitului in orasul urmator, mergand astfel ziua, cat si noaptea, fara teama

si fara sa aiba nevoie sa poarte cu ei provizii.

39) Pe care le povestesc oamenii, minunandu-se de ele.

40) Pilde.

41) In istoria lor si in nenorocirea care s-a abatut asupra lor.

42) Este vorba de neamul din Saba' sau de oameni in general.

43) Idolatrilor.

44) Contributie la crearea cerurilor si a pamantului.

45) Allah nu are nici un ajutor la crearea si oranduirea lor.
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23. Si nu este de nici un folos mijlocirea la El, afara de aceia carora

El le ingaduie,*'^^' iar cand frica este indepartata din inimile lor,''^''

atunci zic ei:*''^' "Ce a spus Stapanul vostru?" Si ei raspund:

"Adevarul!(49) £1 este Cel mai Inalt [si] Cel Mare!" [AZ-'A/iyy,

Al-Klmbir].

24. Spune: "Cine va daruieste cu cele de trebuinta pe voi din ceruri si

de pre pamant?"'^°' Spune: "Allah!*^^' Si noi sau voi suntem pe un
drum bun sau intr-o ratacire razvedita".*^^'

25. Spune: "Voi nu veti fi intrebati pentru pacatele ce le-am savarsit,

iar noi nu vom fi intrebati pentru cele pe care voi le savarsiti!"

26. Spune: "Domnul nostru ne va aduna pe noi,*^^' apoi va hotar!

Tntre noi cu dreptate,*^*' caci El este Marele Judecator [si] Atoate-

stiutorul [Al-Fattah, AZ-'A/im]!"

27. Spune: "Aratati-mi-i pe aceia pe care i-ati adaugat Lui ca

asociati!'^^' Nicidecum! El este Allah Cel Puternic [si] Intelept [A/-'Aziz,

Al-Hakim]\"

28. Si Noi nu te-am trimis decat ca vestitor si prevenitor pentru toata

lumea, insa cei mai multi dintre oameni nu stiu.

29. Si ei zic:'^^' "Cand [se va implini] aceasta promisiune, daca voi

graiti adevar?"

O^^O

ingerilor sa vorbeasca decat c

El este multumit.

46) Cum sunt profetii sau ingerii.

47) Inimile celor care mijlocesc si ale celor in favoarea carora se intervine.

48) Necredinciosii, intrebandu-se unul pe altul.

49) A spus adevarul, ingaduind mijlocirea pentru cei de care Allah este mul-

tumit, caci nu le este ingaduit nici profetilor, r

'

ingaduinta Lui si sa mijloceasca decat pentru a

50) Intrebare adresata idolatrilor pentru ca

nu au nici un fel de putere.

51) Despre care recunoasteti ca El este Creatorul, prin aceasta aducand ei

singuri un argument impotriva lor.

52) Allah stie cine dintre noi are dreptate si cine este mincinos.

53) In Ziua de Apoi.

54) Si va hotari cine dintre noi este bine calauzit si cine dintre noi este ratacit.

55) Facandu-i egali cu El.

56) Cu ironie.



34 • SURAT SABA'

30. Spune: "Voi aveti hotarata o Zi, pe care nu o puteti nici amana
cu un ceas, nici nu o puteti grabi!"

31. Dar cei care nu cred zic: "Noi nu vom crede in acest Coran si nici

in acelea de dinaintea lui!" Dar de i-ai vedea pe nelegiuiti stand in

picioare dinaintea Domnului lor, intorcandu-si unii altera vorbe!*^''' Cei

care au fost socotiti slabi*^^' le vor zice celor care s-au aratat trufasi:'^^'

"De n-ati fi fost voi [ocarmuitori], noi am fi fost credinciosi!"

32. Cei care s-au aratat trufasi le vor zice celor care au fost socotiti

slabi: "Oare noi v-am indepartat de la calea cea dreapta, dupa ce ea

v-a venit voua?<'^°' Ba voi ati fost nelegiuiti!"

33. lar cei care au fost socotiti slabi le vor zice celor care s-au aratat

trufasi: "Ba este mai degraba viclesugul vostru de zi si de noapte,'^^'

cand voi ne-ati poruncit sa nu credem in Allah si sa-1 facem Lui

semeni!"*^^' Si-si vor ascunde ei*^'^' cainta, cand vor vedea chinul. Si

vom pune Noi lanturi pe gaturile celor care nu au crezut.'^'*' Si oare

vor fi ei rasplatiti altfel decat dupa ceea ce au savarsit?

34. Si nu am trimis Noi nici un prevenitor in vreo cetate fara ca cei

Tnstariti*^^' din ea sa nu zica: "Noi nu credem in cele cu care ati fost

trimisi!"

35. Si au zis ei: "Noi am avut mai multe bogatii si mai multi copii si noi

nu vom fi chinuiti!"'^^'

36. Spune: "Domnul meu da din belsug sau imputineaza cele de
trebuinta cui voieste El, insa cei mai multi oameni nu stiu!"

o^g^o
57) Vorbind unii cu altii.

58) Supusii si aderentii lor.

59) Conducatorii si stapanii lor.

60) Dupa ce v-a fost adusa de catre profeti?

61) Viclesugul pe care voi 1-ati urzit in timpul zilei si in timpul noptii.

62) Egali'.

63) Toti, adica atat stapanii, cat si supusii.

64) Lanturile cu care mainile sunt legate de gaturile lor.

65) Cei care traiesc in belsug si-i conduc pe ei catre ceea ce este rau.

66) Voind sa pretinda ca Allah i-a cinstit pe ei cu acestea in viata lumeasca

, in consecinta, nu li va pedepsi pe ei in Viata de Apoi.
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37. Nici averile voastre, nici copiii vostri nu sunt dintre acelea care va

vor aduce aproape de Noi, ci numai aceia care au crezut si au

savarsit fapte bune vor avea parte de rasplata indoita pentru ceea ce

au faptuit si ei vor fi in siguranta in odaile de sus*^^' [ale Paradisului].

38. lar aceia care se straduiesc sa faca versetele Noastre zadar-

nice/^^' aceia vor fi adusi la chin.*^^'

39. Spune: "Domnul meu da din belsug cele de trebuinta acelora

care voieste El dintre robii Sai sau le imputineaza lor. Si pentru tot

ceea ce daruiti voi El va va da voua in schimb,(^°' caci El este Cel mai
bun dintre daruitori"

.

40. Si intr-o Zi, li va aduna pe ei toti si apoi le va zice ingerilor:

"Acestia v-au adorat pe voi?"

41. Insa ei vor raspunde: "Marire Tie! Tu esti Ocrotitorul nostru, nu
ei! Ei i-au adorat pe djinni; cei mai multi dintre ei au crezut in

acestia!"(7i)

42. In Ziua aceea, nu-si vor putea ei aduce unul altuia nici folos nici

vatamare si le vom zice Noi acelora care au fost nelegiuiti: "Gustati

chinul Focului pe care voi 1-ati tagaduit!"

43. Si cand li se recita lor versetele Noastre limpezi, atunci zic ei:

"Acesta'''^) nu este decat un om care voieste sa va indeparteze pe voi

de la cele pe care le-au adorat parintii vostri!" Si zic ei: "Aceasta*'''^) nu
este decat o minciuna plasmuita!" lar aceia care nu au crezut in Adevar
zic, atunci cand el vine la ei: "Acesta nu este decat vrajitorie invede-

rata!".

44. Noi nu le-am dat lor carti ca sa invete din ele, nici nu le-am

trimis lor mai inainte de tine prevenitor.

O^l^O
67) Pozitiile cele mai inalte in Paradis.

58) Indepartand de la ele si contestandu-le.

69) Vor fi adusi de catre ingerii Infernului la pedepsele din el.

70) In compensatie.

71) Lasandu-se inselati de ispitele lor.

72) Trimisul lui Allah.

73) Coranul.
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45. Aceia de dinainte de ei'^'^' i-au invinuit de minciuna [pe trimisii lor].

Dar la ei [la cei din neamul tau] nu a ajuns nici a zecea parte din ceea

ce le-am dat lor*^^'. Ei, deci, i-au socotit mincinosi pe trimisii Mei, dar

si cum a fost lepadarea Mea [de ei]!*''^'

46. Spune: "Eu va indemn pe voi cu privire la un singur lucru: Sa va

ridicati voi inaintea lui Allah cate doi sau cate unul si apoi sa

cugetati!''^' Tovarasul vostru [Muhammed] nu este stapanit de
duhuri,*^^' ci el nu este decat un prevenitor pentru voi inainte de o

osanda aspra!"*^^'

47. Spune: "Eu nu am cerut de la voi nici o rasplata pentru calau-

zirea voastra,'^°' caci rasplata mea nu este decat numai la Allah si El

este la toate Martor" [Sahid].

48. Spune: "Domnul meu trimite Adevarul!*^^' El este Stiutorul deplin

al celor nestiute!"

49. Spune: "A venit Adevarul! Minciuna nu mai poate sa inceapa,

nici sa mai revina [vreodata]!"

50. Spune: "Eu daca ratacesc,*^^' ratacesc spre pierderea mea
Tnsumi,*^^' iar daca sunt calauzit, aceasta este prin ceea ce Allah imi

reveleaza mie, fiindca El este Cel care Aude [si] este Apropiat [Sami',

Qarib]'.

51. Si de i-ai vedea tu cand sunt cuprinsi de spaima,*^'^' caci nu mai
este scapare pentru ei, si cum sunt ei luati dintr-un loc apropiat!'^^'

74) Neamurile anterioare.

75) Din averi, imparatie intinsa. civilizatie si alte binefaceri.

76) Pedepsindu-i si nimicindu-i.

77) Asupra Trimisului lui Allah si asupra Legii aduse de El.

78) Nu este nebun, asa cum ati pretins.

79) Pedeapsa din Viata de Apoi.

80) Orice lucru pe care vi 1-am cerut ca rasplata pentru mesajul meu se va

introduce tot la voi.

81) Trimite Adevarul cu care inlatura minciuna si desertaciunea.

82) De la calea cea adevarata.

83) Fiindca urmarile negative ale acesteia s-ar rasfrange doar asupra mea, nu
asupra altora.

84) Pe cei care au tagaduit, atunci cand vor invia si nu vor vedea limpede
Adevarul si dovezile lui.

85) De pe fata pamantuiui cand mor. sau din locul unde stau in Ziua Judecatii,

pentru a fi condusi spre Intern.
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52. Si ei vor zice atunci: "Noi credem in El"!*^^' Dar cum ar mai
putea ei primi [credinta] intr-un loc atat de indepartat,*^^'

53. Dupa ce mai inainte nu au crezut si au hulit necunoscutul dintr-un

loc atat de indepartat?!'^^'

54. Si se va pune stavila intre ei si intre ceea ce ei voiesc,*^^' intocmai

cum s-a facut cu semenii lor mai inainte, *^°' fiindca ei s-au aflat in

mare indoiala.

O^g^O

86) In Allah, in Profetul Sau sau in Coran.

87) Cand ei se afia in Casa de Apoi, care este Casa rasplatei, daca ei nu au

primit-o cand s-au aflat in aceasta lume, sau casa a incercarii, cand statea in

puterea lor sa creada.

88) Au hulit lucruri care nu le erau cunoscute, pretinzand ca Profetul ar fi

vrajitor, nebun sau poet, ca ei nu ar putea sa fie inviati etc.

89) Si intre capacitatea lor de a se folosi de credinta pentru a scapa cu ajutorul

ei de Infern.

90) Cu necredinciosii din alte neamuri. anterioare lor, care, ca si ei, au

tagaduit.
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(UJ SURAT FATIR<i'

(Mekkana [43]; 45 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. Marire lui Allah, Creatorul cerurilor si al pamantului, Cel care a

facut din Tngeri trimisi cu cate doua aripi si cu cate trei si cu cate

patru. El adauga fapturii ceea ce voieste, caci Allah este cu putere

peste toate.

2. Ceea ce daruieste Allah oamenilor ca Tndurare,*^' aceea ce nu o

poate opri nimeni, iar ceea ce opreste El, aceea nu o mai poate
trimite nimeni, dupa El, caci El este Atotputernic [si] Intelept [A/-

'Aziz, Al-Hakim]\

3. O, oameni! Aduceti-va aminte de indurarea'^' lui Allah asupra

voastra! Oare mai este vreun alt creator afara de Allah care sa va

daruiasca cu cele de trebuinta pe voi din cer si de pre pamant?*'^' Nu
exists alta divinitate afara de El! Cum de puteti voi fi abatuti?'^'

4. Si daca te socotesc pe tine mincinos, au mai fost socotiti mincinosi

si alti trimisi inainte de tine. Si la Allah se intorc lucrurile.*^'

5. O, oameni! Fagaduinta lui Allah este Adevar! Asadar, sa nu va

Tnsele pe voi viata lumeasca si sa nu va insele pe voi, in privinta lui

Allah, cel amagitor!*^'

6. Seitan este pentru voi un dusman. Tineti-1, asadar, ca pe un
dusman!'^' El nu face decat sa-i cheme pe sustinatorii sai ca sa fie

oaspeti ai flacarilor.

1) Aceasta sura poarta titlul "Creatorul" , dupa acest nume sublir

la inceputul ei.

2) Binecuvantare.

3) Binefacerea.

4) Cu ajutorul ploii si al vegetatiei.

5) De la credinta in Allah Cel Unic?

6) Si El li va pedepsi aspru pe cei care au socotit revelatia Sa a fi

7) Adica Seitan.

8) Ferindu-va sa-1 urmati.



35 • SURAT FATIR

7. Cei care nu cred, vor avea parte de chin aspru, iar cei care cred si

implinesc fapte bune, vor avea parte de iertare si de mare rasplata.

8. Oare acela caruia i se impodobeste fapta sa rea, meat o socoteste

buna, [este la fel cu acela care implineste fapte bune]? Dar Allah duce
in ratacire pe cine voieste El si calauzeste pe calea cea buna pe cine

voieste El. Deci nu lasa sa se petreaca sufletul tau in suspine pentru

ei!'^' Allah este bine stiutor a ceea ce savarsesc ei.

9. Allah este Cei care trimite vanturile ce ridica nouri, iar Noi li

conducem catre un tinut mort*^^) si Tnviem cu ei pamantul, dupa ce a

fost mort.'ii' Astfel va fi si invierea!

10. Cei ce voieste puterea, la Allah este toata puterea!'^^' La El se

inalta cuvantul eel bun si El inalta fapta cea buna,'^-^' iar aceia care

uneltesc fapte rele, aceia vor avea parte de chin aspru, iar uneltirea

acestora nu va izbuti.

1 1 . Allah v-a creat pe voi din tarana, apoi dintr-o picatura, apoi v-a

facut pe voi perechi. Si nici o femeie nu ramane grea si nici nu naste

decat cu stirea Lui. Si nici unuia din cei care au parte de viata lunga nu
i se da mai mult si nu i se scade din viata lui, fara [ca aceasta sa fie]

intr-o carte. <^'') Acest lucru este pentru Allah usor.

12. Cele doua mari*^^' nu sunt la fel; aceasta este buna, dulce,

placuta la baut, iar aceasta este sarata si amara. Si totusi din fiecare

[dintre cele doua] mancati carne proaspata si scoateti podoaba pe
care o purtati.*^*^' Si tu vezi corabiile despicand apa pentru ca voi sa

cautati indurarea Sa. Poate ca voi veti fi multumitori!

o^g^o
9) Nu te mahni nespus din pricina ratacirii lor si a faptului ca n

10) Arid, lipsit de vegetatie.

1 1) Pilda cu invierea pamantului. dupa ce a fost mort, revine de mai multe ori,

pentru ca cei care se indoiesc de invierea de dupa moarte sa traga invataminte

din ea.

12) Deci sa o caute la Allah, urmand legea Lui si ascultand de trimisii Lui.

13) Accepts fapta cea buna, care trebuie sa insoteasca vorba buna.

14) In Tabla pastrata.

15) Ape in general: mari, fluvii, lacuri etc.

16) Perie, margean, scoici etc.
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13. El lasa ca noaptea sa intre in zi si lasa ca ziua sa intre in noapte.

El a supus Soarele si Luna si fiecare alearga catre un termen
hotarat.*^^' Acesta este Allah, Domnul vostru. A Lui este stapanirea,

iar aceia [idolii] pe care voi ii chemati in locul Lui nu stapanesc nici cat

pielita samburelui de curmala.*^^'

14. Daca ii chemati, ei nu aud chemarea voastra'^^' si chiar daca ar

auzi-o,'^'-'' tot nu v-ar raspunde voua. Iar in Ziua Invierii, ei vor tagadui

ca i-ati facut asociati [lui Allah]. Si nimeni nu te poate invata asa cum
o face un Binestiutor [Khabir].

15. O, oameni! Voi sunteti saraci [si aveti nevoie] de Allah, iar Allah

este Cel Deajuns pentru Sine [si] Cel Vrednic de Lauda [Ghani\;\;,

Hamid].

16. Daca El ar voi, v-ar face sa pieriti si ar aduce o faptura noua,

17. Caci acest [lucru] nu este greu pentru Allah.

18. Si nu va purta nici un suflet'^i) povara altuia.'22) iar daca un suflet

incarcat<23' va chema dupa ajutor, nimic din povara sa nu va fi purtat

[de altcineva], nici daca ar fi o ruda apropiata. Tu ii previi numai pe
aceia care au frica de Domnul lor, atunci cand ei nu sunt vazuti [de alti

oameni], si care implinesc Rugaciunea [As-Salat]. Iar aceia care se

curateste'^'^' nu se curateste decat pentru sine insusi si la Allah este

intoarcerea.

19. Nu sunt deopotriva cel orb cu cel care vede,<^^'

20. Nici intunecimea cu lumina,*^^'

21. Nici umbra cu dogoarea.*^'')

17) Pana la un termen cand le este sortit sa piara (Ziua Judecatii de Apoi).

18) Metafora pentru un lucru neinsemnat sau demn de dispret.

19) Pentru ca sunt neinsufletiti.

20) Presupunand ca ar auzi-o.

21) Suflet pacatos.

22) Povara pacatelor unui alt suflet.

23) De povara pacatelor

24) De murdaria necredintei si pacatelor.

25) Pilda pentru necredincios si credincios.

26) Pilda pentru adevar si neadevar.

27) Pilda pentru rasplata si pedeapsa.



35 • SURAT FATIR

22. Si nu sunt deopotriva cei vii cu cei morti.'^^' Allah face sa auda pe
cine voieste El, pe cand tu nu-i poti face sa auda pe cei din

morminte.*^^'

23. Tu nu esti decat un prevenitor.

24. Noi te-am trimis cu Adevarul, ca binevestitor si prevenitor, si nu
este comunitate care sa nu fi avut un prevenitor.

25. Si daca te socotesc pe tine mincinos, [sa stii ca] si cei de mai
inaintea lor i-au socotit mincinosi [pe trimisii lor], in vreme ce trimisii

lor le-au adus semne limpezi,<3°) cu scripturile si cu Cartea cea
luminoasa!

26. Apoi, Eu i-am luat pe cei care nu au crezut si cum a fost

mustrarea Mea!

27. Oare nu vezi ca Allah a facut sa coboare din cer apa si ca Noi
am facut apoi sa iasa la iveala roduri cu felurite culori si ca in munti
sunt dare albe si rosii, cu felurite culori, si stanci foarte negre?!

28. Tot astfel sunt si printre oameni si vietuitoare*^^' si vite'^^' cu

felurite culori. f^^' Singurii ce se tem de Allah sunt Tnvatatii dintre robii

Sai. Dar Allah este Puternic [si] lertator ['Aziz, Ghafur].

29. Aceia care recita Cartea lui Allah, implinesc Rugaciunea [As-

Salat] si fac milostenii din cele cu care i-am inzestrat, intr-ascuns si pe
fata, vor nadajdui intr-un negot*^'^' care nu piere.

30. Pentru ca El [Allah] o sa le dea lor rasplata lor intreaga si o sa

mai si sporeasca din mare mila Sa, caci El este lertator [si] Multumitor

[Ghafur, Sakur].

31. Si ceea ce ti-am revelat noi din Carte'^^' este Adevarul, intarind

ceea ce a fost mai inainte de ea.*-^^' Allah este Binestiutor [si] Limpede
Vazator [Khabir, Basir] al robilor Sai.

O^^O
28) Pilda pentru credinciosi si necredinciosi.

29) Pe cei ignoranti care sunt ca si morti.

30) Minuni.

31) Toate vietuitoarele de pe pamant, in afara de om :

32) Camilele, bovinele, ovinele si caprinele.

33) Diferite.

34) Metafora pentru primirea rasplatei prin supunere.

35) Coranul.

36) Scripturile anterioare.
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32. Apoi, Noi am dat spre mostenire Cartea*^^' acelora pe care i-am

ales dintre robii Nostri. Printre ei sunt unii nedrepti cu ei insisi*^^',

printre ei sunt altii care tin masura si printre ei sunt altii care ii intrec

cu faptele lor bune [pe toti ceilalti], cu voia lui Allah. Aceasta este

marea indurare.

33. Ei vor intra in gradinile Edenului si vor fi impodobiti in ele cu

bratari de aur si margaritare, iar straiele lor vor fi din matase, in ele.

34. Ei vor zice: "Lauda lui Allah care a indepartat de la noi mahni-
rea! Domnul nostru este lertator [si] Multumitor [Ghafur, Sakur].

35. El este Cel care ne lasa pe noi sa salasluim in casa statorniciei,'^^'

prin mare mila Lui, si nu ne va ajunge in ea oboseala si nici nu ne va

ajunge in ea neputinta".

36. Iar aceia care nu au crezut vor avea parte de focul Gheenei; nu
vor fi ei osanditi ca sa moara, dar nici nu li se va usura chinul lor. Astfel

Tl rasplatim Noi pe fiecare necredincios.

37. Si ei vor striga acolo: "Doamne, scoate-ne pe noi, caci noi vom
savarsi fapte bune, nu asa precum am facut!" "Dar oare nu v-am
lasat Noi sa aveti parte de viata lunga pentru ca eel care a vrut sa

chibzuiasca sa poata chibzui? Si a venit la voi Prevenitorul.*'^'-'' Deci

gustati [pedeapsa voastraj! Iar pentru cei nelegiuiti nu este ajutor!"

38. Allah este Stiutorul celor necunoscute din ceruri si de pre pamant.
El este Stiutorul celor ascunse inlauntrul piepturilor.

39. Allah este Cel care v-a facut pe voi urmasi pe pamant. f'^^' Acela

care este necredincios, impotriva lui se va intoarce necredinta sa. Iar

necredinta celor necredinciosi nu sporeste decat mania Domnului lor si

nu le sporeste necredinta celor necredinciosi decat numai pieirea.''^^'

o^g^o

37) Coranul.

38) Ca urmare a nesupunerii si savarsirii de pacate.

39) Paradisul.

40) Profetui Muhammed.
41) Urmasi ai neamuriior de dinaintea voastra.

42) Pierderea a tot ceea ce este bun in aceasta lume s:
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40. Spune: "li vedeti''^^' pe asociatii vostri pe care voi li invocati afara

de Allah? Aratati-mi ce au creat ei pe pamant? Sau au ei vreo parte

in crearea cerurilor?*'^'^' Sau lor le-am dat Noi vreo carte pe care ei sa

o cunoasca bine?"*'^^' [Nicidecum!] Dar nu-si fagaduiesc cei nelegiuiti

unii altora decat numai Tnselaciune.

41. Allah tine cerurile si pamantul ca sa nu se prabuseasca''*^'. lar

daca s-ar prabusi, nimeni, dupa El, nu le-ar mai putea tine! El este

Rabdator [si] lertator [Halim, Ghafur].

42. Ei au facut [mai inainte] juraminte sfinte, pe Allah, ca de le va

veni un prevenitor ei vor fi mai bine calauziti decat orice alta

comunitate. ''*''' Dar cand le-a venit lor un prevenitor [Muhammed],
venirea lui nu a facut decat sa le sporeasca nesuferirea si mai mult,

43. Semetindu-se pe pamant si prin viclenia celui siret. Insa viclenia

perfida nu cuprinde decat neamul ei. Si oare asteapta ei [altceva]

decat randuiala celor vechi?''^^' Dar nu vei gasi nicicand inlocuire

pentru randuiala lui Allah si nu vei gasi niciodata schimbare pentru

randuiala lui Allah!

44. Oare n-au purees ei prin lume si nu au vazut care a fost sfarsitul

celor de dinaintea lor, desi au fost mai puternici decat ei?! Si nimic din

ceruri si de pre pamant nu poate sa scape de pedeapsa lui Allah, caci

El este Atoatestiutor [si] Atotputernic ['Alim, Qadir].

45. lar daca Allah i-ar pedepsi pe oameni pentru ceea ce au
dobandit,''^^' n-ar mai lasa pe fata lui [a pamantului] nici o vietate.<^°'

Insa El ii pasuieste pana la un termen hotarat'^^' si cand va sosi

termenul lor,*^^' atunci Allah va fi cu robii Sai Binevazator [Basir].

43) Spuneti-Mi despre asociatii vostri.

44) Au ei vreo parte, alaturi de Allah, la creatie?

45) Le-am dat Noi vreo carte care sa le permita sa se socoteasca asociati ai

lui Allah si sa le serveasca drept argument?
46) Tine astrii sa nu se prabuseasca si sa nu dispara.

47) Decat toate comunitatile trecute.

48) Referire la pedepsirea neamurilor vechi, care i-au socotit pe trimisii lor

49) Pentru pacatele pe care le-a

50) Nici un suflet.

51) Amana pedeapsa lor

52) Termeniil pedepsirii lor.
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(HJ SURAT YA-SIN<i'

(Mekkana [41]; 83 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Ya-Sin.

2. [Jur] pe Coranul plin de intelepciune,

3. Tu, [Muhammed], esti [unul] dintre trimisii

4. Pe un drum drept!

5. [Aceasta este] revelatia Celui Atotputernic [si] Indurator [Al-'Aziz,

Ar-Rahim],

6. Pentru ca sa previi un popor, ai carui parinti nu au fost preveniti,

iar ei sunt nebagatori de seama.*^'

7. S-a adeverit Cuvantul'^' ca cei mai multi dintre ei nu vor crede.

8. Noi am pus lanturi pe gaturile lor si ele sunt pana la barbii, iar

capetele lor sunt inaltate.

9. Si Noi am pus o stavila dinaintea lor si o stavila in urma lor si astfel

le-am acoperit lor ochii si lata ca ei nu mai vad.

10. Si le este totuna de-i previi ori nu-i previi, caci ei nu cred.

11. Tu il previi numai pe eel care urmeaza Indemnarea**^' si se teme
de Cel Milostiv [Ar-Rahman] in taina.*^' Binevesteste-i lui iertare si

rasplata generoasa!

12. Numai Noi li inviem pe cei morti si scriem ceea ce au facut ei mai
Tnainte, ca si urmele lor,'^' si toate lucrurile le-am numarat'^' intr-o carte

limpede.'^'

O^^O
1) Aceasta sura nu are alt titlu in afara acestor doua litere, care constituie

primul verset al sau. Profetul - Allah so-/ binecuuanteze si sa-l miluiasca! - a zis:

"Fiecare lucru are o inima, iar inima Coranului este Ya-Sin, voiesc ca ea sa fie

invatata si sa se afle in inima fiecarui om din comunitatea mea".

2) Acesta este neamul Qurays, care nu a mai fost prevenit mai inainte de catre

un alt trimis sau cu vreo alta carte.

3) Sentinta pronuntata de cartea eterna.

4) Coranul.

5) Fara sa-L vada sau cand se afla singur.

6) Urmarile faptelor lor.

7) Le-am insemnat si le-am pastrat.

8) Tablele pastrate.
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13. Si da-le lor'^' drept pilda pe locuitorii cetatii,*^'-'' cand au venit la

ei trimisii.

14. Cand am trimis la ei doi [trimisi], dar i-au socotit pe ei mincinosi.

Atunci i-am intarit si cu un al treilea si au zis ei: "Noi suntem trimisi la

voi!"

15. Dar ei le-au raspuns: "Voi nu sunteti decat niste oameni ca si noi.

Cel Milostiv [Ar-Rahman] nu a facut sa coboare nimic, iar voi nu faceti

decat sa mintiti!"

16. Insa [trimisii le-]au zis: "Domnul nostru stie ca noi suntem trimisi la

voi,

17. Iar noi nu suntem datori decat cu transmiterea limpede [a

mesajului nostru]".

18. Au zis ei: "Noi vedem un semn [prevestitor de] rau in voi. Daca nu
incetati,*^^' noi va vom ucide cu pietre si va va ajunge o osanda
dureroasa de la noi!"

19. Le-au raspuns: "Semnul prevestitoj de rau este cu voil'^^'Cand

ati fost indemnati, [ati prevestit raul]!... Insa voi sunteti un neam care

intrece masura!..."

20. Si de la capatul cetatii a venit un barbat, alergand, si a zis: "O,

neam al meu, urmati-i pe trimisi!

21. Urmati-i pe cei care nu cer rasplata si care sunt pe drumul eel

bun!

22. De ce sa nu-L ador eu pe Cel care m-a creat pe mine? Si la El

vetifi voi intorsi!*^^'

23. Sa iau eu alti zei in locul Lui? Daca Cel Milostiv [Ar-Rahman] va

voi sa-mi faca mie un rau, nu-mi va fi de nici un folos mijlocirea lor si

ei nu ma vor putea mantui!

O^^O
9) Neamului din Mekka.

10) Multi comentatori clasici identifica aceasta cetate cu orasul Antiochia - unul

din cele mai importante centre din nordul Siriei. in timpul primului secol al erei

crestine (acum Antakia).

11) Chemarea voastra la Allah cel Unic.

12) Este necredinta voastra.

13) Dupa moarte.
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24. Asadar, eu as fi intr-o ratacire invederata!

25. Eu cred in Domnul vostru, deci ascultati de mine!"

26. Si i se zice lui:*^'^' "Intra in Rai!"*^^' lar el raspunde: "O, de ar sti

neamul meu

27. Ca Domnul meu m-a iertat si m-a asezat pe mine intre cei

cinstiti!"

28. Si Noi nu am facut sa coboare asupra neamului sau, in urma
lui^(i6) yj-go oaste din cer,'^^' caci nu am vrut sa facem sa coboare.

29. Nu a fost decat un singur strigat'^^' si iata-i pe ei stinsi, fara viata.

30. Vai, pentru robii [Mei]! Nu vine la ei nici un trimis fara ca ei sa-1

batjocoreasca!

31. Nu au vazut*^^' ei cate neamuri am nimicit Noi inaintea lor? [Si nu
au vazut ei ca ele] nu se vor mai Tntoarce niciodata la ei?!

32. Dar fiecare, toti la un loc vor fi adusi [inaintea] Noastra!'^^)

33. Si un semn pentru ei'^^' este pamantul eel mort, pe care Noi il

aducem la viata si scoatem din el grane, din care ei mananca.

34. Si Noi facem pe el gradini de palmieri si vii si facem sa tasneasca

din el izvoare.

35. Pentru ca ei sa manance din roadele Sale si din ceea ce au facut

mainile lor.*^^' Oare ei nu vor fi multumitori?

36. Marire Celui care le-a creat pe toate perechi,*^'^' din ceea ce face

pamantul sa creasca si din ei Tnsisi si din cele pe care ei nu le cunosc!

14) I-au zis lui ingerii cand a murit.

15) Ca rasplata pentru credinta ta adevarata.

16) Dupa moartea lui.

17) Pentru a-i ucide.

18) Pedeapsa a fost un strigat din cer care i-a nimicit pe ei.

19) Nu stiu ei?

20) Pentru a li se cere socoteala si a fi rasplatiti.

21) Pentru neamul din Mekka si pentru toti oamenii care tagadui

in Ziua Judecatii de Apoi.

22) Produsele rezultate din prelucrarea acestor roade sau dupa o alta

pretare: din ceea ce nu au lucrat mainile lor, ci a fost creat de Allah.

23) Dupa o alta interpretare: a creat toate soiurile.
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37. Si un semn pentru ei este si noaptea! Noi tragem din ea ziua si

iata-i pe ei in intuneric,

38. lar Soarele alearga catre un salas al lui. Aceasta este randuiala

Celui Atotputernic [si] Atoatestiutor [Al-'Aziz, A\-'A\im\\

39. lar pentru Luna am oranduit Noi faze, pana ce ea devine ca un
ciorchine batran de palmier. *^'^'

40. Nici Soarele nu se cuvine sa ajunga Luna, nici noaptea nu poate

sa o ia inaintea zilei*^^' si toate plutesc pe orbite [proprii].

41. Si un [alt] semn pentru ei este acela ca Noi i-am purtat pe scobo-

ratorii lor*^^' intr-o corabie Tncarcata

42. Si le-am facut lor altele asemenea ei,*^^' pe care ei se suie*^^'

43. Si de am voi Noi, i-am ineca pe ei si ei nu ar avea nici un ajutor

[ca sa auda tipetele lor]'^^' si nici n-ar fi ei mantuiti,

44. Decat prin indurarea Noastra [li lasam sa mai traiasca] si sa se

bucure pentru un timp.*^°'

45. Si daca li se zice lor: "Fiti cu frica de ceea ce a fost inaintea

voastra*-^^' si de ceea ce este in urma voastra,*'^^' poate ca [astfel] vi se

va arata voua Tndurare!"*^^' [ei se semetesc].

46. Si nu le vine lor nici un semn dintre semnele Domnului lor'^'^' fara

ca ei sa nu se indeparteze de el.*'^^'

O^^O
24) Comul lunii este comparat cu un ciorchine galben si imbatranit, care

arcuieste.

25) Sa Vina inainte de timpul care i-a fost hotarat.

26) Scoboratorii lui Noe.

27) Asemenea corabiei.

28) Referire la camile, socotite "corabii ale uscatului".

29) Caci vor muri inecati numaidecat.

30) Pana ce vor muri. dupa ce i-am saivat de la inec.

31) De soarta neamurilor trecute, care i-au socotit pe trimisii lor mincinosi.

32) Pedeapsa care va asteapta in Lumea de Apoi.

33) Pentru teama voastra si pentru multumirea voastra.

34) Care dovedesc adevarul celor propovaduite de trimisi.

35) Socotindu-1 r
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47. Si daca li se zice lor: "Daruiti din cele cu care Allah v-a inzestrat

pe voi!", aceia care nu cred graiesc catre aceia care cred: "Sa-1

hranim noi pe aceia pe care 1-ar hrani Allah, daca ar voi? Voi nu
sunteti decat Tntr-o ratacire vadita!"

48. Si ei zic: "Si cand se va implini aceasta amenintare,*^'^' daca voi

spuneti adevarul?"

49. Ei nu au a astepta decat un singur strigat,*^^' care-i va apuca pe
ei, in vreme ce ei se vor certa.*^^'

50. Si ei nu vor putea nici sa faca vreo indemnare, nici sa se intoarca

la familiile lor.O?)

51. Si se va sulfa in trambita*'^^' si iata-i pe ei grabindu-se din gropi

catre Domnul lor

52. Si zicand: "Vai noua! Cine ne-a sculat pe noi din culcusul nostru?"

Aceasta este ceea ce a fagaduit Cel Milostiv [Ar-Rahman], iar trimisii

au spus adevarul. <'*i'

53. Nu va fi decat un singur strigat si lata ca ei toti vor fi adusi la Noi.

54. Si in Ziua aceea nu va fi nici un suflet nedreptatit intru nimic si nu
veti fi rasplatiti decat pentru ceea ce ati facut.

55. Locuitorii Raiului vor fi in Ziua aceea ocupati, bucurandu-se

fericiti,

56. Ei impreuna cu soatele lor, la umbra, '^^2' vor fi rezemati pe diva-

nuri,(i3)

57. Acolo vor avea ei roduri si [tot] ceea ce vor cere.

58. "Pace!" Un cuvant de la un Stapan Indurator

O^^O
36) Cu Ziua Invierii?

37) Prima suflare a lui Israfil in trambita pentru a veni la Judecata de Apoi.

38) In timpul tocmelilor si tranzactiilor lor comerciale.

39) Pentru a vedea care este starea lor, fiindca vor muri cand strigatui li v

lovi pe neasteptate.

40) Pentru Inviere (a doua suflare in trambita a lui Israfil).

41) In privinta Judecatii si rasplatii.

42) La umbra pomilor sau la adapost de arsita.

43) Paturi impodobite.
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59. lar voi, nelegiuitilor, sa stati despartiti in Ziua aceea!

60. "Oare nu am facut Eu legamant cu voi, o, fii ai lui Adam, sa nu-1

adorati pe Seitan, caci el va este voua dusman invederat,

61. Si sa Ma adorati pe Mine''*'^' [pentru ca] acesta este drumul
drept?!

62. El**^' a dus in ratacire o mare parte dintre voi.''*^' Oare voi nu
pricepeti?

63. Acesta este ladul care vi s-a promis.

64. Sa ardeti astazi in el,''^'''' pentru ca voi nu ati crezut!"

65. In aceasta Zi vom pecetlui gurile lor*'^^' si ne vor grai noua mainile

lor, iar picioarele lor vor face marturie pentru ceea ce ei au dobandit.

66. Si de am fi voit, am fi stins Noi ochii lor si s-ar fi intrecut ei catre

drum, dar cum ar mai fi putut ei sa vada?

67. Si de am fi voit, i-am fi prefacut Noi in locurile lor**^^' si n-ar mai fi

putut ei nici sa mearga inainte, nici sa se intoarca.'^'-''

68. Si aceluia caruia ii daruim Noi viata lunga, aceluia ii slabim Noi
infatisarea.'^^' Oare ei nu pricep?

69. Si Noi nu 1-am invatat pe el poezia,'^^' caci aceasta nu s-ar fi

cuvenit pentru el. Aceasta nu este decat indemnare si un Goran
limpede,

70. Pentru a-1 preveni pe eel care este viu*^^' si pentru a se implini

Cuvantul'^'^' impotriva necredinciosilor.

44) Numai pe Mine.

45) Seitan.

46) Inainte de voi.

47) Gustati vapaia lui astazi. pentru necredinta voastra din viata lumeasca.

48) Nu le vom mai ingadui sa vorbeasca.

49) Schimband infatisarea lor si zadarnicind puterile lor.

50) N-ar mai fi putut sa paraseasca locurile lor.

51) Slabindu-i puterile si infatisarea incat ajunge neputincios ca un copil, atat

la trup cat si la minte.

52) Raspuns la afirmatia ca Profetul Muhammed ar fi fost poet si ceea ce a

spus el ar fi fost poezie.

53) Intelept, in stare sa traga invataminte din intamplarile trecute, caci cei care

nu le dau atentie sunt ca si morti.

54) Amenintarea cu pedeapsa.
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71. Oare ei nu vad ca Noi le-am facut lor, printre cele pe care le-au

creat mainile Noastre, vite,'^^' carora ei le sunt stapani?

72. Si le-am facut supuse lor si unele dintre ele le servesc pentru

calarie, iar de la altele mananca'^'^'

73. Si au de la ele [si alte] foloase*^^' si bauturi.*^^' Oare ei nu vor

aduce multumire?

74. Si ei au luat in locul lui Allah alti zei, in nadejdea ca ei vor fi

ajutati.

75. Dar nu le vor putea fi de nici un ajutor, asa cum sunt ei [pentru

idoli ca] o oaste pregatita.*^^'

76. Si sa nu te mahneasca vorbele lor! Noi stim atat ceea ce ei tin

ascuns, cat si ceea ce ei marturisesc pe fata.

77. Oare nu vede omul ca Noi 1-am creat pe el dintr-o picatura? Si

iata ca el Ne este Noua un dusman Tnvederat''^^'!

78. El ne da Noua o pilda*^^', uitand de crearea sa*^^' si zice: "Cine le

mai da viata oaselor dupa ce ele sunt putrezite?"

79. Spune: "Le va da lor viata Acela care le-a creat pe ele prima
oara, caci El este bine stiutor al intregii firi!

80. Acela care a facut pentru voi din pomul verde foe si iata ca voi

de la el aprindeti!"*^^'

55) Camile, bovine, ovine si caprine.

56) Carnea lor.

57) Cum sunt pieile, lana si parul.

58) Laptele lor.

59) Adusa si pregatita pentru a-i sluji si a-i apara pe idoli.

60) Pentru a contesta Invierea.

61) S-a relatat ca Ubayy ben Khalaf, unul dintre conducatorii necredinciosilor

din neamul Qurays, a venit cu un os invechit la Profet - Allah sa-l binecuuanteze

si sa-l miluiasca! - si 1-a sfaramat cu mana, apoi a zis: "Ai pretentia. Muhammed.
ca Allah le va reda la astea viata dupa ce s-au descompus?" Iar Profetul - Allah

sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - i-a raspuns: "Da, le va reda viata. iar apoi

te va invia pe tine si te va duce in lad". Si Allah Preainaltul a revelat acest verset.

62) Crearea sa de catre Noi.

63) Referire la producerea focului prin frecarea a doua bucati de lemn pana

la aprindere.
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81. Oare Acela care a creat cerurile si pamantul*^'^' nu are putinta sa

creeze asemenea lor?'^^' Ba da!*^^' Si El este Creatorul Atoatestiutor

[Al-Khallaq, Al-'AHm]\

82. Si daca voieste El un lucru, porunca Lui este numai sa zica "Fii" si

el este.

83. Lauda Celui in mana caruia se afla stapanirea tuturor lucrurilor!

Si la El veti fi adusi inapoi!*^^'

o^g^o

64) Care sunt atat de mari.

65) Oameni mici si slabi, asemenea voua, dupa ce v

66) El are aceasta putere!

67) Dupa moarte. pentru a va rasplati dupa faptele v
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(I?!
SURAT AS-SAFFAT<i)

(Mekkana [56]; 182 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Pe cei ce se insira in randuri'^'

2. Si pe cei care opresc cu indarjire

3. Si pe cei care recita Indemnarea:*-^'

4. "Domnul vostru este unul singur,

5. Stapanul cerurilor si al pamantului si al celor dintre ele si Stapanul
rasariturilor"*'^'

6. Noi am impodobit cerul eel mai apropiat cu podoaba stelelor

7. Care apara impotriva oricarui seitan razvratit.*^'

8. Ei nu vor putea sa traga cu urechea la capeteniile preainalte**^' si

vor fi loviti din toate partile/^'

9. Pentru a fi alungati. Si ei vor avea parte de chin vesnic,

10. Afara de acela care prinde din zbor*^' si care este urmarit de o

stea cazatoare, lucitoare.'^'

11. Intreaba-i pe ei*^'^' daca sunt ei mai anevoie de creat decat aceia

pe care Noi i-am creat! Noi i-am facut [pe oameni] dintr-un lut lipicios.

12. Dar tu te miri/i^' iar ei isi bat joc.d^)

O^l^O
1) "Cetele asezate in randuri" - adica ingerii asezati in randuri, in asteptarea

poruncilor lui Allah. In versetele 2-3 sunt mentionate cateva din atributiile lor.

2) Adica "jur pe ingeri".

3) Coranul.

4) Soarele rasare din locuri diferite de la o perioada la alta.

5) Care nu mai asculta de poruncile lui Allah.

6) Ale ingerilor.

7) Din toate partile cerului. daca vor incerca sa se suie la el.

8) Vreun cuvant.

9) De parca ar strapunge vazduhul cu lumina lor arzatoare. Aceasta il urma-

reste pe Seitan pentru a-1 arde.

10) Pe idolatrii din Mekka.

11) De tagaduirea de catre ei a Invierii.

12) De faptul ca tu te miri.
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13. lar cand li se pomeneste [Coranul], ei nu iau aminte, <^2)

14. lar daca vad un semn, ei cauta numaidecat sa-si bata joe [de el],

15. Zicand:"Aceasta nu este decat vrajitorie invederata!

16. Oare cand vom muri si vom fi noi tarana si oseminte, vom mai
putea noi sa fim Tnviati?

17. Si la fel si primii nostri stramosi?"

18. Spune: "Da, si veti fi voi umiliti apoi!"

19. Va fi numai un singur strigat*^'^' si iata-i pe ei cum privesc,

20. Zicand: "Vai noua! Aceasta este Ziua Judecatii!"

21. [Si o voce va zice]: "Aceasta este Ziua Judecatii de Apoi, pe care

voi ati tagaduit-o!"

22. "Adunati-i pe aceia care au fost nedrepti*^^' si pe semenii lor,*^*^'

Tmpreuna cu aceia pe care i-au adorat'^'"

23. In locul lui Allah si duceti-i pe ei pe drumul ladului!

24. Si opriti-i pe ei, pentru ca ei trebuie sa fie intrebati!

25. De ce nu va ajutati voi unii altora?"

26. Dar in Ziua aceea vor fi ei supusi*-^^'

27. Si se vor Tntoarce unul catre celalalt si se vor intreba;

28. Vor zice: "Voi ati venit la noi cu dreapta!"'^^'

29. Dar ei le vor raspunde: "Ba voi nu ati fost credinciosi,

30. lar noi nu am avut nici o putere asupra voastra, caci ati fost un
neam de nelegiuiti.

3 1 . Deci s-a implinit Cuvantul Domnului nostru impotriva noastra si

[acum] noi gustam [pedeapsa]!'^^'

O^^O
13) Ei nu se tern si nu invata din aceasta.

14) Cea de a doua suflare a lui Israfil in trambita pentru Inviere.

15) Fata de ei insisi, datorita necredintei si pacatelor savarsite.

16) Intru rau.

17) Idolii lor.

18) Se vor lasa condusi si vor fi smeriti.

19) Incercand sa ne abateti in numele religiei si adevarului.

20) Amenintarea lui Allah ca vom gusta pedeapsa.



37 • SURAT AS-SAFFAT

32. Si v-am dus pe voi in ratacire, caci si noi insine am fost rataciti!"

33. Si in Ziua aceea vor fi ei*^^' Tmpreuna la pedeapsa.

34. Astfel facem Noi cu nelegiuitii!*^^'

35. Cand li s-a zis lor "Nu exista alta divinitate afara de Allah", ei s-au

semetit,'^^'

36. Zicand: "Sa-i parasim noi pe zeii nostri pentru un poet nebun?"

37. Insa el a venit cu Adevarul si a adeverit [mesajele] trimisilor.'^'^'

38. Veti gusta voi'^^) chinul eel dureros

39. Si nu veti fi rasplatiti decat pentru ceea ce ati facut,

40. Afara de robii lui Allah cei alesi;*^^)

41. Aceia vor avea parte de un dar binestiut;*^^'

42. Fructe [delicioase]! Si vor fi ei cinstiti

43. In Gradinile Fericirii,

44. Pe divanuri, asezati fata in fata, (28)

45. Si se va trece printre ei cu o cupa umpluta dintr-un izvor,'^^)

46. Alba,<2°) placuta pentru cei ce beau,

47. In ea nu va fi ameteala si nici nu se vor imbata din pricina ei,''^^'

48. Si vor avea langa ei fete neprihanite, cu priviri scurte si cu ochi

mari, frumosi.

o^g^o
21) Necredinciosii, atat conducatorii lor cat si supusii a

22) Cu idolatrii si pacatosii.

23) Refuzand sa accepts propovaduirea si chemarea la Allah Cei Unic.

24) Care au fost mai intelepti, intre toate neamurile.

25) Din pricina plasmuirii voastre.

26) Dreptcredinciosii.

27) In Paradis.

28) Astfel incat sa se vada unii pe aitii.

29) O anumita bautura. poate vinul - dupa uneie interpretari - care curge c

Q parau, fara intrerupere.

30) Adica limpede (ca o calitate a vinului).

31) Asa cum se intampla cu vinul din aceasta lume.
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49. Semanand cu niste oua pastrate cu grija.*'^^'

50. Si se vor Tntoarce unii spre altii, Tntrebandu-se,

51. Va zice unul dintre ei: "Eu am avut un prieten apropiat'^^'

52. Care zicea: "Tu esti dintre cei care cred cu adevarat?"'^'^'

53. Oare dupa ce am murit si ne-am facut tarana si oseminte, ni se

va mai cere noua socoteala?"*-^^'

54. Va zice: "Vreti voi sa priviti in jos?"*^^'

55. Si va privi el si il va vedea pe acela in mijlocul ladului.

56. Si va zice el atunci: "Pe Allah! Aproape ca mi-ai adus pieirea!

57. Si de n-ar fi fost indurarea Stapanului meu,'^'' as fi si eu printre

cei adusi!'^^'

58. Este adevarat ca noi nu vom muri

59. Decat cu moartea noastra cea dintai si ca nu vom fi noi

chinuiti?"(39)

60. Aceasta este marea izbanda!

61. Pentru asa ceva se cuvine sa se straduiasca aceia care se

straduiesc.

62. Oare aceasta ospetie este mai buna sau pomul Zaqqum?*'^'^'

63. Noi 1-am facut ca o incercare pentru cei nelegiuiti.*'^^'

O^^O
32) Beduinii le comparau pe femeile frumoase cu ouale de strut, de un alb

imaculat, pentru ca erau depuse in desert, unde nu le atingea nimeni si nu se

depunea nici praf pe ele.

33) In viata lumeasca.

34) In Ziua de Apoi.

35) Vom mai fi noi readusi la viata si ni se va mai cere noua socoteala?

36) Prin fereastra Paradisului, catre Infern, pentru a-I vedea pe prietenul acela?

37) Care m-a calauzit si a fost bland cu mine.

38) De catre ingeri impreuna cu tine, in Infern.

39) Se adreseaza in continuare fostului sau prieten sau interlocutorilor sai.

40) Mic arbust. cu miros urat si fructe amare, care ar creste in campia Tihama
din Peninsula Araba.

41) Pentru a-i chinui cu el pe nelegiuiti in infern.
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64. Si este un pom care iese din fundul ladului

65. Si rodurile sale sunt ca niste capete de seitani,''^^'

66. lar ei sunt siliti sa manance din ele, umplandu-si pantecele.

67. Apoi vor avea ei, peste aceasta, un amestec de apa clocotita,

68. Apoi intoarcerea lor va fi catre lad.

69. Ei i-au aflat pe parintii lor in ratacire,

70. Si iata-i alergand pe urmele lor,

71. Caci si Tnainte de ei s-au aflat in ratacire cei mai multi dintre

Tnaintasii lor

72. Si am trimis Noi prevenitori la ei,''^^'

73. insa priveste care a fost sfarsitul celor preveniti,''^'^'

74. Afara de robii cei alesi ai lui Allah:

75. Noe ne-a chemat pe Noi si Noi''^^' am fost cei mai buni care i-am

raspuns!

76. Si 1-am mantuit pe el impreuna cu familia lui de nenorocirea cea

mare, (46)

77. Si i-am facut pe urmasii sai singurii care au ramas.''^"

78. Si am lasat Noi pentru neamurile care au venit dupa ele [aceasta

binecuvantare]:

79. "Pace asupra lui Noe in toate veacurile!"

80. Astfel ii rasplatim Noi pe binefacatori.

81. El a fost unul dintre robii Nostri dreptcredinciosi.

82. Apoi i-am Tnecat Noi pe ceilalti.*'^^'

42) Fructele sale sunt la fel de hidoase ca si capetele diavolilor, asa cum si le

imagineaza oamenii.

43) Le-am trimis profeti, care i-au prevenit pe ei.

44) Care au fost nimiciti din pricina nesupunerii lor.

45) Zicand: "Doamne. nu lasa pe pamant nici un neam de necredinciosi!".

46) De la inec.

47) Singurii care au ramas pe pamant, dupa ce neamul sau de necredinciosi

a fost nimicit.

48) Pe necredinciosii din neamul sau.
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83. Printre cei care au urmat [calea lui Noe] s-a aflat Avraam,*'^^'

84. Cand a venit el la Domnul sau cu inima curata<^°'

i neamului sau: "Pe cine adorati

86. Voiti voi, prin minciuna, alti dumnezei afara de Allah?

87. Ce credeti voi despre Stapanul lumilor?"*^^)

88. Si a aruncat el o privire spre stele*^^'

89. Si a zis: "Eu sunt bolnav!"*^*)

90. Si s-au intors de la el, indepartandu-se.

91. Apoi s-a intors catre zeii lor'^^' si le-a zis:'^^' "Voi nu mancati?

92. De ce nu vorbiti?''

93. Apoi s-a napustit asupra lor si i-a lovit cu mana dreapta.'^''

94. Atunci s-au apropiat de el in fuga.*^^'

95. Si el le-a zis: "Va inchinati voi la ceea ce ciopliti,*^^'

96. In vreme ce Allah v-a creat pe voi, precum si ceea ce faceti voi?"'^'^'

97. Au zis ei: "Inaltati pentru el un altar si aruncati-1 in flacari!"''^^'

49) Printre cei care au urmat calea credintei iui Noe si au chemat la adorarea

Domnului Unic.

50) A chemat la Domnul Unic cu inima curata.

51)Inlocullui Allah.

52) De ce nu II adorati pe H si li faceti Lui asociati? Sau ce credeti ca va face

El cu voi si cum va va pedepsi pentru ca ati adorat pe altcineva in locul Lui?

53) Ca si cum ar fi vrut sa le intrebe pe ele.

54) Si nu pot merge impreuna cu voi la sanctuarul vostru sau tineti-va departe

de mine ca sa nu va molipsiti. Sau a vrut sa le spuna ca este trist din pricina

faptului ca neamul sau se inchina la idoli.

55) S-a dus la ei intr-ascuns.

56) In batjocura.

57) Care este mai puternica decat stanga.

58) Neamul lui Avraam s-a apropiat de el in fuga pentru a-l mustra.

59) La idolii pe care-i ciopliti.

60) Precum si pe idolii pe care-i ciopliti.

61) Inaltati pentru el un rug si a
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98. Au voit sa vicleneasca impotriva lui, dar Noi i-am facut pe ei sa

fie cei mai umiliti!*^^'

99. Si a zis el, apoi: "Eu ma due la Domnul meu care ma va
calauzi.(S3)

100. Doamne, da-mi mie pe unul dintre cei evlaviosi!"'^'^'

101. Si Noi i-am dat buna veste despre un flacau bland. <'^^'

102. Si cand [fiul sau] a ajuns la varsta la care putea lucra impreuna
cu el, a zis: "O, fiul meu! Am vazut in vis'^'^' ca te voi jertfi. Vezi cum ti

se pare?" 1-a raspuns: "O, tata! Fa dupa cum ti se porunceste, caci

ma vei afla pe mine - daca va voi Allah - printre cei rabdatori!"*^^'

103. Si cand s-au supus amandoi*^^* si 1-a Tntins pe el pe o tampla,*^^'

104. Am strigat Noi la el: "O, Avraam!

105. Tu ai implinit vedenia !*''-'' Astfel li rasplatim noi pe cei care

savarsesc bine!"

106. Aceasta a fost, neindoielnic, o incercare razvedita'''^'

107. Si 1-am rascumparat pe el printr-o jertfa minunata*'^'

108. Si am lasat Noi pentru neamurile care au venit dupa el [aceasta

binecuvantare]:

109. "Pace asupra lui Avraam! "'''^'

110. Astfel li rasplatim Noi pe cei care savarsesc bine;

a lor, caci a facut ca focul sa fie pentru el rece si

63) Intr-o alta tara (tara Samului), in care sa-L ador pe Domnul meu si sa apar

64) Da-mi mie un fiu evlavios, care sa ma ajute in propovaduirea mea.

65) Rabdator si ascultator. Acesta a fost Ismail.

66) Mi s-a poruncit in vis, iar visele profetilor sunt revelatii.

67) Printre cei care rabda jertfa sau hotararea lui Allah.

68) Vointei lui Allah.

69) Pe o parte.

70) Ai fost sincer hotarat sa implinesti porunca Noastra.

71) Pentru a-1 deosebi pe eel devotat de ceilalti.

72) Fiind jertfit un berbec in locul sau.

73) Asa cum am lasat si pentru Noe.
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111. Fiindca el a fost dintre robii Nostri dreptcredinciosi.

112. Si i 1-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei

evlaviosi.

113. Si 1-am binecuvantat pe el*^*^' si pe Isaac. *^^' Dar printre urmasii

lor s-au aflat unii facatori de bine si altii lamurit nedrepti fata de ei

Tnsisi.(7S)

114. Ne-am aratat Noi mare mila Noastra fata de Moise si Aaron'^''

115. Si i-am izbavit pe ei doi, impreuna cu neamul lor, de napasta
cea mare*^^'

116. Si i-am ajutat pe ei si au fost ei biruitori.

117. Si le-am daruit lor cartea cea deslusita''''^'

118. Si i-am calauzit pe ei pe calea cea dreapta.

119. Si am lasat Noi pentru neamurile care au venit dupa ei [aceasta

binecuvantare]:

120. "Pace asupra lui Moise si a lui Aaron!"

121. Astfel li rasplatim Noi pe cei care Tmplinesc bine;

122. Fiindca ei doi au fost printre robii Nostri dreptcredinciosi.

123. Printre trimisi a fost si Elia,

124. Care a zis catre neamul sau: "Voua nu va este frica?'^'-''

125. II chemati voi pe Baal*^^' si-1 parasiti voi pe Cei Mai Bun Creator?

126. Allah este Domnul vostru si Domnul parintilor vostri cei dintai".

127. Insa ei 1-au socotit pe el mincinos. Si vor fi ei adusi [la pe-

deapsa],

128. Afara de robii cei alesi ai lui Allah. '^^l

o^g^o
74) Pe Avraam.
75) Sa aiba multi urmasi si sa aiba profeti printre e

76) Prin necredinta si pacatele lor.

77) Prin aiegerea lor ca profeti.

78) Din robia lui Faraon.

79) Tora.

80) De pedeapsa lui Allah.

8 1) Zeitate a fenicienilor.

82) Care au crezut in El si L-au urmat.
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129. Si am lasat Noi pentru neamurile care au venit dupa el [aceasta

binecuvantare]:

130. "Pace asupra lui Elia!"

131. Astfel ii rasplatim Noi pe cei care implinesc bine,

132. lar el este dintre robii Nostri dreptcredinciosi.

133. A fost si Lot unul dintre trimisi'^^)

134. Si 1-am mantuit Noi impreuna cu toata familia lui,

135. Afara de o batrana'^'i' care s-a aflat printre cei ramasi,*^^)

136. Apoi i-am nimicit pe ceilalti,

137. lar voi'^^' treceti pe langa ei dimineata'^^'

138. Si noaptea. Oare voi nu pricepeti?

139. A fost si lona printre trimisi.*^^'

140. Cand a alergat el la corabia Tncarcata

141. Si a tras la sorti si a fost osandit [sa fie aruncat]

142. Si 1-a inghitit pestele eel mare, pentru ca el era vinovat'^^'

143. Si de n-ar fi fost el printre cei care aduceau preamarire,*^^)

144. Ar fi ramas in burta lui pana in ziua cand vor fi Tnviati.'^^'

145. L-am aruncat Noi pe pamantul eel gol fiind el bolnav,

146. Si am lasat sa creasca peste el un lujer de dovleac*^^'

147. Si 1-am trimis pe el [ca profet] la o suta de mii [de oameni] sau

chiar mai multi.

o^g^o
83) Chemand la Allah si oprind de la desfrau.

84) Sotia lui Lot.

85) Printre cei pedepsiti.

86) Se adreseaza mekkanilor.

87) Pe drumul caravanelor.

88) La neamul din Ninive, pe care 1-a chemat la Allah Cei Unic.

89) Fiindca s-a urcat pe corabie fara porunca de la Domnul sau.

90) Lui Allah, atunci cand se afla in burta pestelui.

91) Pana in Ziua Invierii.

92) Care sa-1 apere de muste si de dogoarea soarelui.
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148. lar ei au crezut si i-am lasat pe ei sa se bucure de viata pana la

un timp.'^-^'

149. intreaba-i pe ei'^'^': "Oare are Domnul tau [numai] fiice'^^' si ei au

fii?"

150. Sau i-am facut Noi pe ingeri femei si ei au fost martori?'^*^'

151. lata ca ei din pricina nelegiuirii lor spun:

152. "Allah a zamislit!" Ba ei sunt mincinosi!'^''''

153. A ales El fiicele inaintea fiilor?

154. Ce-i cu voi? Cum judecati?

155. Oare voi nu chibzuiti?*^^'

156. Sau aveti voi o dovada limpede?

157. Aduceti cartea voastra, daca spuneti voi adevar?*^^'

158. Au plasmuit ei'^°°' ca intre El si intre dijnni ar fi inrudire, insa

djinnii stiu ca ei vor fi adusi'-^^-^'.

159. Lauda lui Allah! El este mai presus de ceea ce ei vorbesc!

160. Afara de robii lui Allah cei alesi.

161. Dar voi si aceia pe care ii adorati,

162. Nu veti putea fi ademenitori*^^^'

163. Decat cu acela care va arde in foe.

164. Si nu este nici unul printre noi care sa nu aiba un loc

cunoscut (103)

165. Noi suntem aranjati in randuri*^'^'^'

166. Si noi suntem cei care aducem lauda.

93) Pana la timpul hotarat.

94) Pe mekkani.

95) Ei li socotesc pe ingeri a fi fiice ale lui Allah.

96) Au fost de fata la aceasta?

97) Cand spun aceasta.

98) La faptul ca Allah este mai presus de aceasta?

99) In care este scris acest lucru.

100) Necredinciosii mekkani.

101) In Intern, in Ziua Invierii.

102) Nu-i veti putea duce in ratacire.

103) Vorbesc ingerii care nu ies din porunca si ascultarea lui Allah.

104) In ceea ce priveste slujirea lui Allah.
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167. Si ei'^°^' sunt aceia care au zis:

168. "Daca am fi avut noi o indemnare de la inaintasi,<^°'^)

169. Am fi fost noi robi alesi ai lui Allah".

170. Insa ei il tagaduiesc.do^) dar in curand vor stil^o^'

171. Cuvantul Nostru'io^' a fost rostit mai inainte fata de robii Nostri

cei trimisi,

172. Ca ei vor fi cei victoriosi

173. Si ca ostenii Nostri^io' vor fi cei biruitori.^ii'

174. Deci intoarce-te de la ei pana la un timp!

175. Si priveste la ei, [atunci cand li loveste pedeapsa], caci atunci, si

ei vor vedea'^^2'!

176. Oare vor ei sa grabeasca osanda Noastra?

177. Dar cand va cobori ea in curtea lor, rea dimineata va fi pentru

cei preveniti!

178. Intoarce-te de la ei pana la un timp!'^^'^'

179. Si priveste la ei, [atunci cand ii loveste pedeapsa], caci atunci, si

ei vor vedea!

180. Slava Domnului tau, Stapanul puterii! El este mai presus de
ceea ce spun ei!*-^-^'^'

181. Pace asupra trimisilor*^^^'

182. Si lauda lui Allah, Stapanul tuturor lumilorl^i^)

105) Idolatrii mekkani.

106) Vreo scriptura ca acelea care au fost trimise neamurilor anterioare.

107) Coranul.

108) Vor cunoaste urmarea necredintei lor.

109) Fagaduinta Noastra vesnica facuta lor.

110) Jrimisii si cei care au crezut impreuna cu ei.

111) Invingatori ai dusmanilor lor.

112) Care sunt urmarile necredintei.

113) Pana in Ziua pedepsei.

114) De minciunile lor in legatura cu asociatii. cu zamislirea etc.

115) Care transmit mesajul lui Allah.

116) Ibn abu Hatem a relatat ca as-Sa'bi a zis: Trimisul lui Allah - Allah sa-l

binecuuanteze si sa-l miluiasca! - a spus: "Cei care va fi bucuros sa i se masoare
cu masura cea intreaga se cuvine sa spuna la sfarsitul sederii sale, cand va voi sa

se ridice: "Slava Domnului tau, Stapanul puterii! El este mai presus de ceea ce

spun ei! / Pace asupra trimisilor / Si lauda lui Allah, Stapanul tuturor lumilor!"
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mj SURAT SAD<i'

(Mekkana [38]i 88 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Sad. Pe Coranul eel plin de povata!

2. Cei care nu au crezut sunt [mai degraba] in ingamfare si schisma!

3. Gate neamuri am nimicit Noi mai inainte de ei!'^' Intr-un sfarsit ei

au strigat, insa nu mai era timp pentru ei de mantuire!

4. S-au mirat ei ca le-a venit un prevenitor*^' chiar dintre ei, iar

necredinciosii au zis: "Acesta este un vrajitor mincinos,

5. Oare a facut el din zei un Dumnezeu Unic? Acesta este un lucru

uimitor"

!

6. Insa mai-marii lor au pornit sa zica:*'^' "Mergeti voi inainte*^' si rama-
neti statornici la zeii vostri!*^' Acesta este un lucru dorit!

7. Noi nu am auzit despre aceasta in ultima religie!'^' Aceasta'^' nu
este decat o nascocire!"

8. Oare a fost trimisa Pqmenirea*^' chiar lui, dintre noi [toti]?'^°'" Ei

sunt in indoiala asupra Indemnarii Mele. Ba ei nu au gustat inca

a Mea!

9. Ori au ei comorile indurarii Domnului tau Cel Puternic [si] Darnic

[Al-'Aziz, Al-Wahhab]?^^^^

1) Titlul surei este dat dupa litera Sad care apare la inceputul primului verset;

vezisi2:l.

2) Am nimicit multe neamuri.

3) Un trimis, adica Muhammed.
4) Notabilii din neamul Qurays. care ii indeamna pe unii dintre ei sa ramana

la paganism.

5) Pe calea parintilor vostri.

6) La adorarea lor.

7) Religia crestina pe care au deformat-o, afirmand ca Allah este al treilea din

8) Afirmatia despre unicitatea lui Allah.

9) Coranul.

10) Cu toate ca noi suntem mai bogati si mai influenti?

11) Ca sa aleaga ca profet pe cine voiesc ei?
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10. Ori au ei imparatia cerurilor si a pamantului si a ceea ce se afla

Tntre ele? Daca-i asa, atunci sa urce in cer!'^^'

11. Va fi pusa pe fuga ostirea celor aliati de acolo!'^^)

12. Mai inainte de ei'^'^' au invinuit de minciuna si neamurile lui Noe,
lui 'Ad*-^^' si lui Faraon, stapanul tarusilor,*-^^'

13. Si Thamud*^'^) si neamul lui Lot si neamul din Al-Ayka.'^^' Acestia

sunt aliatii!(i9)

14. Nu a fost nici unul dintre ei care sa nu-i fi socotit, pe trimisi,

mincinosi. Asadar, a fost dreapta pedeapsa [Mea]!

15. Acestia*^°' nu asteapta decat un singur strigat, care va veni, fara

Tntrerupere, [pana ce Ti va nimici].

16. Ei zic: "Doamne, grabeste-ne noua pedeapsa noastra, inainte de
Ziua Judecatii!"*^^'

17. Fii rabdator cu ceea ce spun ei*^^' si adu-ti aminte de robul

Nostru David, eel cu putere [in adorare si credinta], eel care a aratat

cainta!

18. Noi am supus muntii sa slaveasca [pe Allah] impreuna cu el,

seara si dimineata!'^^'

19. Si pasarile cele adunate!*^'^' Toate'^^' se vor intoarce spre El!'^^'

12) Pentru a carmui.

13) Necredinciosii din Mekka vor avea parte de infrangere si nimicire, aseme-

nea ace^ora care s-au aliat impotriva profetilor de dinainte de tine.

14) Inainte de quraysiti.

15) Neamul lui Hud.

16) Cel cu osti puternice si cu constructii trainice (referire probabila la

piramide).

17) Neamul lui Salih.

18) Neamul lui Suayb.

19) Necredinciosii care s-au aliat impotriva trimisilor lor.

20) Necredinciosii din Mekka.

21) Ei rostesc aceste vorbe in batjocura.

22) Caci ti s-a promis tie victoria, putere si sprijin.

23) Adica in permanenta.

24) L-au slavit pe Allah impreuna cu el.

25) Spre Allah.

26) Toate cele mentionate. adica David, muntii si pasarile.
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20. Si Noi am intarit stapanirea lui si i-am dat lui intelepciunea*^^' si

judecata sanatoasa in vorbire!*^^'

21. Oare a ajuns pana la tine vestea celor care se certau si care s-au

catarat pe zidul templului?'^^'

22. Cand au intrat la David si el s-a speriat de ei*^'^' au zis ei: "Nu-ti

fie frica! Noi suntem doi care ne certam;*^^' unul dintre noi a fost

nedrept cu celalalt. Deci judeca intre noi cu dreptate si nu fi cu

strambatate si calauzeste-ne pe noi pe calea cea dreapta!

23. Acesta este fratele meu. El are nouazeci si noua de oi, iar eu am
o singura oaie. Si mi-a zis el: "Da-mi-o in grija mea!" Si m-a biruit el cu

vorba"

.

24. A zis [David]: "El a fost nedrept cu tine, daca ti-a cerut sa

impreuni oaia ta cu oile lui. Si multi dintre cei care se asociaza*'^^' isi

incalca unii altora drepturile, afara de aceia care cred si implinesc

fapte bune - dar cat de putini sunt ei!'' Si David a socotit*^^' ca Noi il

punem la incercare si s-a rugat de iertare Domnului sau si a cazut,

prosternandu-se, si s-a caitj^'^'

25. Si i-am iertat Noi aceasta*'^^' si el a avut parte de loc apropiat la

Noi si de frumoasa intoarcere.*^^'

c:jw^)

27) Profetia si stiinta.

28) Stiinta de a judeca drept atunci cand se ivesc neintelegeri intre oameni.

29) Si au coborat la el, cand isi facea rugaciunile.

30) Cand a vazut ca n-au intrat pe usa.

31) Doua persoane care se cearta.

32) Frati sau prieteni care se asociaza.

33) A stiut.

34) David a dat sentinta inainte de a asculta vorbele celuilalt, zicandu-i celui

care a vorbit: A fost nedrept cu tine, insistand cu aceasta cerere, dar sa stii ca

multi apropiati sunt nedrepti unii cu altii. Apoi cei doi care se certasera au

disparut, pentru ca ei fusesera doi ingeri. David a inteles ce se intamplase si si-a

dat seama ca Allah 1-a pus la o incercare. El a cerut iertare lui Allah si a cazut in

genunchi, prosternandu-se. Dupa acest verset. dreptcredinciosii se prosterneaza.

35) Cele pentru care el a cerut iertare.

36) Adica in Paradis.
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26. "O, David! Noi te-am facut pe tine urmas'^^' pe pamant. Deci

judeca intre oameni cu adevar si nu urma poftei care te abate de la

calea lui Allah!" Aceia care se abat de la calea lui Allah vor avea
parte de osanda aspra, pentru ca au uitat de Ziua Socotirii.

27. Noi nu am facut in desert cerul si pamantul si ceea ce se afla

Tntre ele. Aceasta este banuiala celor care nu au crezut. Dar vai

necredinciosilor pentru focul [care-i asteapta]!

28. Oare sa-i punem Noi pe cei care cred si implinesc fapte bune
Tmpreuna cu cei care fac stricaciuni pe pamant sau sa-i punem pe cei

cu frica [de Allah] in rand cu nelegiuitii?*^^'

29. [lata] o Carte binecuvantata pe care Noi ti-am trimis-o, pentru ca

ei sa ia aminte la versetele ei si pentru ca cei care au pricepere sa

chibzuiasca!

30. Si i 1-am daruit Noi lui David pe Solomon, care a fost un rob

prea bun si care a fost cu cainta!

31. Cand i s-au adus lui spre seara cai sprinteni,

32. A zis el: "Eu am fost Tnclinat catre iubirea bunurilor [din aceasta

lume] Tntr-atat meat [am uitat de] pomenirea Domnului meu, pana ce

[soarele] s-a ascuns in spatele valului sau;*^^'

33. Aduceti-i inapoi la mine!"''*°' Si s-a pornit el sa le mangaie
picioarele si gaturile.*'*^'

34. Si 1-am incercat Noi pe Solomon si am aruncat pe tronul lui un
trup.(^2)ApoJs_acaitel.(i3'

37) Imputernicit cu implinirea vointei si hotararilor Sale.

38) Nu vom face astfel fiindca ei nu sunt egali in fata Noastra!

39) Pana ce a asfintit soarele sau nu a mai vazut caii din pricina intunericului

40) Caii.

41) Se dau interpretari diferite acestui verset: unii socotesc ca el li mangaia
pe coapse si pe gaturi, iar altii socotesc ca li taia cu sabia pentru ca il facusera sa

piarda rugaciunea de dupa-amiaza, oferindu-i saracilor pentru a se hrani cu

carnea lor.

42) Si acestui verset i se dau interpretari diferite, mai verosimila fiind aceea

dupa care unul dintre slujitorii sai ar fi pus stapanire pe tron pentru scurta vreme. insa

poporul s-ar fi revoltat impotriva acestuia si 1-ar fi ucis, Solomon revenind la putere.

43) Si a revenit pe tron.
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35. A zis: "Doamne, iarta-ma pe mine si daruieste-mi mie putere cum
nu se mai cuvine nimanui dupa mine, caci Tu esti Cel Darnic

IAI-Wahhab]r

36. Si i-am supus lui vantul, ca sa alerge lin, dupa porunca lui, unde
el voia,

37. Ca si pe seitani: pe toti ziditorii si cufundatorii,

38. Ca si pe altii legati in lanturi.

39. "Acesta este darul Nostru. Deci imparte-1 sau pastreaza-1, fara sa

dai nici o socoteala!"

40. Si el are la Noi un loc apropiat si frumoasa intoarcere*'^'^'.

41. Adu-ti aminte de robul Nostru lov, care a strigat catre Domnul
sau: "Seitan m-a atins pe mine cu nenorocire si cu suferinta"

42. "Loveste cu piciorul tau si [priveste cum iese] o apa racoroasa

pentru spalat si pentru baut!"

43. Si Noi i-am dat lui familia sa*'^^' si Tnca pe cat ea, cu indurare de

la Noi si ca Tndemnare pentru cei care pricep.

44. "Si ia in mana ta un manunchi si loveste cu el si nu calca

juramantul tau!" Si Noi 1-am aflat statornic pe el! Un rob prea bun
care se caieste!

45. Si adu-ti aminte de robii Nostri Avraam, Isaac si lacob - cei cu

putere [in adorare si credinta] si cu pricepere!

46. 1-am ales pe ei pentru un scop anume: vestirea mesajului despre

Viata de Apoi.

47. Ei au fost la Noi printre cei mai buni alesi.

48. Si adu-ti aminte de Ismail, de Eliseu, si de Dhu-1-Kifl, caci toti au

fost printre cei mai buni!

49. Aceasta este o pomenire''*^', iar cei cu frica vor avea parte de
frumos loc la Tntoarcere:

44) In Ziua de Apoi.

45) Dupa ce a fost dispersata.

46) Este o onoare pentru ei, fiindca onoarea este insotita de faima si de pome-
nire de catre oameni.
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50. Gradinile Edenului cu portile deschise pentru ei,

51. Unde, rezemati*'^''', vor cere ei fructe din belsug si bauturi''^^'

52. Si vor avea ei [fecioare] frumoase, cu priviri curate, f'^^' toate

deopotriva.

53. Aceasta este ceea ce vi se promite voua pentru Ziua Socotirii.*^'^'

54. Acesta va fi darul Nostru [pentru voi] si el va fi fara de sfarsit.

55. Astfel va fi! Insa nelegiuitii vor avea parte de eel mai rau loc de
intoarcere.*^^'

56. Gheena in care, vor arde! Si rau culcus va fi ea!

57. Astfel va fi! Si vor gusta ei apa clocotita si puroi

58. Si alte [pedepse] asemenea acesteia!

59. [Si atunci li se va zice nelegiuitilorj: "Aceasta este o ceata ce intra

grabita impreuna cu voi." lar ei [vor raspundej: "Sa nu aiba [aceasta

ceata] parte de bun venit, pentru ca ea este sortita sa arda in foe!"

60. Ei*^^' vor zice: "Ba voi nu veti avea parte de bun venit! Voi ati

adus aceasta asupra noastra!" Ce rau culcus va fi el!*^^'

61. Vor zice ei:'^''' "Doamne, acelora care au adus aceasta asupra

noastra, sporeste-le pedeapsa Tndoit, in Foe!"

62. Si ei vor zice: "De ce nu-i vedem pe barbatii pe care noi li

socoteam printre cei rai?*^^'

63. 1-am luat noi in batjocura! Sau ochii nostri nu-i zaresc?"

64. Aceasta este cu adevarat cearta neamului Focului.

65. Spune: "Eu sunt numai un prevenitor! Nu exista nici o divinitate

afara de Allah Cel Unic, Stapanul Atotputernic [Al-Wahid, Al-Qahhar],

47) Pe divanuri.

48) Vor avea tot ceea ce vor cere.

49) Care nu se vor uita decat la perechile lor.

50) Ca rasplata.

51) De cea mai rea soarta.

52) Supusii vor zice stapanilor lor

53) In versetele 59-60 vorbesc, in Infern. conducatorii si cei care i-au urmat.

54) Toti supusii.

55) Musulmanii saraci si defavorizati pe care ii dispretuiau si li batjc
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66. Stapanul cerurilor si al pamantului si al celor ce se afla intre ele,

Cel Puternic [si] Mereu lertator [Al-'Aziz, Al-Ghaffar]r

67. Spune: "Aceasta este o veste mareata,*^'^'

68. Insa voi va indepartati de la ea.

69. Eu nu am nici o cunostinta despre capeteniile preainalte'^'' ca ele

s-ar fi certat,(^^'

70. Mie nu mi s-a revelat decat ca eu sunt un prevenitor limpede!"

71. Cand Domnul tau le-a zis ingerilor: "Eu voi crea un om din lut!

72. Cand Eu il voi fi plasmuit si voi fi suflat in el din duhul Meu, voi sa

cadeti dinaintea lui, prosternandu-va!"

73. Si s-au prosternat toti ingerii laolalta,

74. Afara de Iblis, caci el s-a aratat trufas si a devenit unul dintre cei

care au tagaduit credinta.

75. [Allah] a zis: "O, Iblis! Ce te-a impiedicat pe tine sa te prosternezi

dinaintea a ceea ce Eu am plamadit cu mainile Mele? Te-ai semetit tu

ori te-ai socotit tu printre cei inalti?"

76. A zis [Iblis]: "Eu sunt mai bun decat el! Pe mine m-ai plamadit din

foe, in vreme ce pe el 1-ai plamadit Tu din lut!".

77. 1-a zis [Allah]: "lesi din el*^^) gj ^ei fi tu alungat

78. Si asupra ta se va abate blestemul Meu pana in Ziua Judecatii!"

79. A zis [Iblis]: "Doamne, da-mi mie ragaz pana in Ziua cand vor fi ei

Tnviati!"

80. [Allah] a zis: "Vei fi printre cei pasuiti,

81. Pana in Ziua timpului hotarat!"*^^)

82. A zis [Iblis]: "Pe puterea Ta [jur]! Eu li voi duce in ispita pe toti,

83. Afara de robii Tai cei devotati dintre ei!"

56) Unicitatea lui Allah, despre care ati fost preveniti.

57) Ingerii.

58) In legatura cu Adam, inainte de a se prosterna dinaintea lui.

59) Din Paradis sau din cer.

60) De catre Allah.
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84. A zis [Allah]: "Eu sunt Cel Drept [Al-Haqq]\ Adevar este ceea ce

spun:

85. Voi umple Gheena cu tine si cu toti cei care te-au urmat pe tine!"

86. Spune:*^^' "Eu nu va cer pentru aceasta'^^' nici o rasplata si Eu nu
sunt dintre prefacuti!*^^'

87. El'^'^' nu este decat Indemnare pentru lumi!

88. Si voi veti cunoaste vestea lui'^^', dupa un timp!"

o^g^o

61) O, Muhammed!
62) Pentru Coran si pentru revelatie.

63) Dintre mincinosi si ipocriti.

64) Coranul.

65) Adevarul lui.
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f^^.
€!-#391 SURAT AZ-ZUMAR(i)

(Mekkana [59]; 75 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Revelarea Cartii'^) [vine] de la Allal:i Cel Puternic [si] Intelept [Al-

'Aziz, Al-Hakim].

2. Noi ti-am trimis Cartea in tot adevarul, deci adora-L pe Allah, ara-

tandu-I numai Lui credinta'^'!

3. Lui Allah 1 se cuvine credinta curata. lar aceia care si-au luat

ocrotitor*'^' in locul Lui [zicand]: "Noi nu-i adoram pe ei decat pentru

ca ei sa ne apropie de Allah", Allah va judeca intre ei in cele in care ei

nu se Tnteleg. Allah nu-1 calauzeste pe cel care este mincinos si

nemultumitor*^'.

4. De ar fi voit Allah sa-Si ia un fiu. El ar fi ales ceea ce ar fi voit din

ceea ce a creat. Lauda Lui! El este Allah Cel Unic [si] Atotputernic

[Al-Wahid, Al-Qahhar].

5. El a creat cerurile si pamantul intru adevar. El infasoara noaptea
peste zi si ziua peste noapte*^'. El a supus Soarele si Luna si fiecare

grabeste pana la un termen hotarat. El este Cel Puternic [si] Atoate-

iertator [AI-'Aziz, Al-Ghaffar].

6. El v-a creat pe voi [toti] dintr-un singur sufletC". Apoi a facut din el

pe sotia sa. Si v-a trimis voua opt suflete de vite*^'. El va creeaza in

pantecele mamelor voastre, faptura dupa faptura'^', in trei intune-

cimi<^°'. Acesta este Allah, Stapanul vostru! A Lui este imparatia! Nu
exists alta divinitate afara de El! Cum de va abateti?'^^'.

o^g^o
1) Sura "Cetelor", dupa acest cuvant care apare in versetele 71 si 73.

2) Aceasta revelare.

3) Adora-L pe Allah si supune-te Lui! Arata-I numai Lui credinta si supunere!

Fii devotat Lui si nu urma randuielile altera decat cele facute de El. caci vei fi

dintre idolatri!

4) Din dragoste sau pentru a le mijloci apropierea de Allah.

5) Si nu-1 conduce pe el catre izbavire.

6) Facand-o pe una sa dispara si aducand-o pe cealalta in locul ei, ca si cand

ar imbraca-o, infasurand-o in niste straie.

7) Din Adam.
'
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7. Daca nu credeti [dupa ce ati vazut semnele], Allah se poate lipsi de
voi, caci Lui nu-1 place necredinta robilor Sai'^^'. Insa daca voi sunteti

multumitori, aceasta li place Lui. Si nu va purta nici un [suflet]

pacatos povara altuia. Apoi la Domnul vostru este intoarcerea

voastra'^3' si El va va vesti ceea ce faceti, caci El stie ceea ce se afla in

Tnlauntrul piepturilor'^'^'.

8. Daca pe om il loveste o nenorocire, atunci el II cheama pe Domnul
sau, caindu-se inaintea Lui. Apoi, cand ii daruieste lui indurare din

partea Sa, uita cele cu care se rugase*^^' si Ii face lui Allah semeni,

pentru ca sa-i rataceasca [pe oameni] de la drumul Sau. Spune:
"Bucura-te pentru putin [timp] de necredinta ta, insa tu vei fi dintre

oaspetii Focului!"

9. Oare acela care petrece timpul noptii in rugaciuni,

prosternandu-se si stand in picioare, este cu teama de Ziua de Apoi si

II roaga de indurare pe Domnul sau?^^^^' Spune: "Oare sunt egali cei

care stiu'^'' cu aceia care nu stiu?"'^^' Insa numai aceia care au minte,

trag invataminte.

10. Spune: "O, robii mei cei dreptcredinciosi! Fiti cu frica de Domnul
vostru! Cei care fac bine in aceasta lume vor avea parte de bine'^^'.

Pamantul lui Allah este intins. Cei statornici vor primi rasplata lor fara

masura!"(20)

11. Spune: "Mi s-a poruncit mie sa-L ador pe Allah, aratandu-I numai
Lui credinta!

O^^O
8) Gate o pereche (mascul si femela) din camile, bovine, c

9) Faza dupa faza.

10) Pantecele, uterul si placenta.

11) De la credinta in El pentru a adora pe altcineva?

12) Care este cauza pieirii lor.

13) Dupa moarte.

14) In inimile voastre.

15) Uita nenorocirea de c

16) In aceasta fraza se subintelege: "Este mai I

tagaduieste si II uita pe Stapanul sau.

17) Ca Allah este Unic si cunosc poruncile Lui.

18) Nu sunt egali!

19) In Lumea de Apoi.

20) Adica din belsug.
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12. Si mi s-a poruncit sa fiu primul dintre musulmani!"

13. Spune: "Eu ma tem, daca nu-I voi arata supunere Domnului meu,
de osanda unei Zile cumplite!"*^^)

14. Spune: "Pe Allah II voi adora*^^', curat in credinta mea!"*^^'

15. Adorati ceea ce voiti afara de El! Spune: "Cei care pierd sunt

aceia care si-au pierdut sufletele lor si familiile lor in Ziua Invierii!

Aceasta este pierderea invederata!

16. Ei vor avea deasupra lor umbre de foe si sub ei alte umbre!"'^'^'

Cu aceasta*^^' li ameninta Allah pe robii Sai. "O, robii Mei, fiti cu frica

de Mine!"

17. Aceia care s-au ferit sa-1 adore pe Thagut'^^) si s-au intors, caindu-

se, la Allah, aceia vor avea veste buna!*^'') Deci binevesteste robilor

Mei,

18. Care asculta cuvantul si urmeaza ceea ce este eel mai bun in el!

Acestia sunt cei pe care li calauzeste Allah si acestia sunt cei cu

pricepere.

19. Oare pe aceia impotriva caruia se adevereste cuvantul pedep-
sei'2^', oare il vei mai putea Tu mantui cand el se afla deja in Foc?*^^'

20. Insa aceia care au fost cu frica de Domnul lor vor avea parte de
odai peste care alte odai au fost cladite*'^'^'. Pe sub ele vor curge pa-

raie. [Aceasta este] fagaduinta lui Allah si Allah nu calca fagaduinta Sa.

21. Oare tu nu vezi ca Allah trimite apa din cer, apoi o indreapta ca

izvoare in pamant, apoi scoate cu ajutorul ei roade de felurite culori,

apoi ele se ofilesc si le vezi galbene, apoi le face bucatele. Intru

aceasta se afla indemnare pentru cei care au pricepere.

O^i^O
21) Pedeapsa din Ziua Invierii.

22) Numai pe H. fara sa-I asociez nimic.

23) Fara sa-I fac nici un asocial.

24) Vor fi invaluiti de foe din toate partile.

25) Cu aceasta pedeapsa.

26) Oricine sau orice este adorat in afara de Allah.

27) Despre rasplata.

28) Cuvintele lui Allah: "Voi umple Gheena." Vezi 32:13; 38:85.

29) Acesta nu va putea fi izbavit nicicum!

30) Pozitii inalte in Paradis.
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22. Oare acela caruia i-a deschis Allah pieptul pentru Islam si care

are lumina de la Domnul sau?''^^' Vai acelora cu inimile impietrite fata

de pomenirea lui Allah! Aceia se afla intr-o ratacire invederata!*^^'

23. Allah a trimis vestea cea mai frumoasa, ca o Carte [in care unele

versete] se aseamana si se repeta*^^'. Pieile acelora care se tern de
Domnul lor se infioara la auzul ei; apoi se linistesc pieile si inimile lor

la pomenirea lui Allah. Aceasta*^'^' este calauzirea lui Allah; El

ocarmuieste cu ea pe cine voieste. lar acela pe care Allah il duce in

ratacire nu va avea nici un ocarmuitor.

24. Oare acela care in Ziua Invierii se va feri cu fata sa de raul chi-

nului?'^^' Si li se va spune celor nelegiuiti: "Gustati ceea ce ati

agonisit!"

25. Au tagaduit aceia de dinainte de ei si le-a venit lor chinul de acolo

de unde ei nu se asteptau.

26. Si le-a dat lor Allah sa guste rusine'^^) in viata aceasta, iar osanda
din Viata de Apoi va fi si mai mare, daca macar ei ar sti!

27. Si Noi le-am dat oamenilor in acest Coran tot felul de pilde,

pentru ca ei sa ia aminte!

28. Un Coran arab'^?), fara de nici o strambatate'S^', pentru ca ei sa

fie cu frica!(35)

O^^O

31) Se intelege in aceasta fraza: "Este mai bun sau acela care a ram;

dincios?".

32) De la calea Adevarului.

33) Aluzie la istorisirile, pildele, poruncile, amenintarile si povetele c

34) Cartea (Coranul).

35) Se subintelege: "Se compara cu acela care se afla in Paradis s;

care se afla in siguranta?".

36) Umilinta.

37) In limba araba.

38) Lipsit de orice contradictie.

39) De pedeapsa din Ziua de Apoi.
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29. A dat Allah ca pilda''^'-'' un barbat [rob] cu asociati care se cearta

intre ei [asupra Lui] si un [alt] barbat cu totul supus unui singur om.
Oare sunt ei in aceeasi situatie?''^^' Lauda lui Allah! Dar cei mai multi

dintre ei nu stiu^^^)

30. Tu vei muri [intr-o zi] si vor muri si ei [intr-o zi].

31. Apoi, in Ziua Invierii, va veti certa voi intre voi, inaintea Domnului
vostru.

32. Si cine este mai nedrept decat acela care minte impotriva lui

Allah <'^^'
si socoteste Adevarul drept minciuna, atunci cand vine la el?!

Oare nu se afla in Gheena salas pentru cei necredinciosi?

33. lar acela care a adus Adevarul''^'^' si acela care il crede''^^' acestia

sunt cei evlaviosi.

34. Ei au la Domnul lor ceea ce voiesc. Aceasta este rasplata celor

care savarsesc fapte bune.

35. Pentru ca Allah sa le stearga lor cele mai rele [fapte] pe care

le-au savarsit si sa le dea rasplata dupa cele mai bune [fapte] pe care

le-au savarsit.

36. Oare nu este Allah de ajuns [ca ocrotitor] pentru robul Sau?*'^'^'

Insa ei voiesc sa te sperie cu aceia care ar fi in locul Lui*'^^'. Dar acela

pe care Allah il duce in ratacire nu va avea parte de ocarmuitor.

o^g^o
40) Politeistului si monoteistului, doi barbati sclavi.

41) Politeistul care se adreseaza mai multor divinitati poate sa fie egal cu

monoteistul care crede doar in Allah? Raspunsul este "Nu!".

42) Allah a dat ca pilda dreptcredinciosului si necredinciosului un barbat, rob

la mai multi stapani care se cearta incontinuu pe el si-i dau lui porunci

contradictorii, chinuitoare. si un barbat care are un singur stapan care nu-i

porunceste decat ceea ce este spre binele lui? Oare cei doi sunt egali? Cat de

dificila este viata primului dintre ei si cat de frumoasa este viata celui de al doilea,

indeosebi daca eel care-i da porunca este Domnul Cei Maret, Atoatestiutor si

Indurator

43) Plasmuieste ca El ar avea asociati sau ca ar avea un fiu.

44) Adica Profetui Muhammed.
45) Aceia care il urmeaza in general, dar si cu referire particulars la Abu Bakr

46) Aici Muhammed.
47) Cu idolii pe care li adorau in loc de Allah.
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37. lar pe acela pe care il calauzeste Allah nu va avea cine sa-1 duca
in ratacire. Oare nu este Allah Puternic ['Aziz] si Datator de razbu-

nare?(48)

38. Daca tu Ti Tntrebi cine a creat cerurile si pamantul, ei vor ras-

punde: "Allah!". Spune: "li vedeti voi*'^^) pe aceia pe care-i invocati,

afara de Allah? Daca Allah Tmi voieste mie un rau, pot ei sa risipeasca

raul Lui? Sau daca El imi voieste o Tndurare, pot ei sa impiedice indu-

rarea Lui?" Spune: "Allah imi este de ajuns si in El se incred aceia

care se incred !"*^°'

39. Spune: "O, neam al meu! Lucrati voi dupa calea voastra si voi

lucra si eu [dupa calea mea] si [curand] veti afla voi'^^'

40. Asupra cui va veni chinul care il injoseste'^^' si asupra cui se va

cobori osanda vesnica!"

41. Noi ti-am trimis tie'^^) Cartea, pentru oameni, intru adevar. Acela

care este calauzit, este numai pentru sine, iar acela care rataceste,

numai impotriva sa insusi, iar tu nu esti chezas pentru ei.

42. Allah ia la Sine sufletele, la moartea lor, si pe cele care nu mor
[le ia], in timpul somnului lor. El le tine la Sine pe acelea asupra

carora a hotarat moartea'^'^'^, iar pe celelalte le trimite [in trupurile lor]

pana la un timp hotarat*^^'. In aceasta sunt semne pentru un neam [de

oameni] care chibzuiesc.

43. Oare au luat ei mijlocitori, afara de Allah? Spune: "Chiar si daca
ei nu au nici o putere si nu au nici minte?"

o^g^o
48) Adica se razbuna pe dusmanii Sai.

49) Spuneti-mi mie!

50) Pentru toate treburile lor si nu impotriva altcuiva.

51) O. neam al meu, actionati voi in conformitate cu cele in care ati crezut si

cu randuielile pe care le-ati implinit, iar eu voi actiona in conformitate cu Islamul

si sa vedem apoi ce se va intampla! Rusine pentru voi si biruinta pentru noi!

Slabirea comunitatii voastre si intarirea comunitatii noastre islamice! Focul eel

vesnic pentru voi si gradini imbelsugate pentru musulmani!

52) Umileste.

53) Muhammed.
54) Fara sa-1 mai intoarca la trupul sau pana in Ziua Invierii.

55) Pana la un alt somn sau pana la moartea hotarata in Tablele pastrate.
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44. Spune: "A lui Allah este mijlocirea in intregime. A Lui este impa-
ratia cerurilor si a pamantului si apoi la El va veti intoarce!"

45. Cand este pomenit doar Allah singur, [fara asociati], se Strang

inimile celor care nu cred in Viata de Apoi, iar cand sunt pomeniti cei

luati in locul Lui*^*^', atunci se bucura ei.

46. Spune: "O, Allah, Creator al cerurilor si al pamantului, Cunos-
cator al celor nevazute si al celor vazute, Tu judeci intre robii Tai,

asupra celor in care ei nu se inteleg!".

47. Daca aceia care sunt nelegiuiti ar avea tot ceea ce se afla pe
pamant si inca o data pe atat, laolalta cu aceasta, [in zadar] le-ar oferi

ei ca rascumparare pentru [a scapa de] chinurile in Ziua Invierii; li se

va arata lor de la AUah'^'' ceea ce ei n-au pus in socoteala niciodata,

48. Li se vor arata relele pe care le-au agonisit si-i vor impresura pe
ei cele de care si-au batut joe.

49. Cand il atinge pe om o nenorocire, atunci Ne cheama el. Apoi,

dupa ce-i daruim indurare din partea Noastra, zice el: "Mi se cuvine

pentru stiinta mea"<^^'. Dar aceasta este o incercare, insa cei mai
multi dintre ei nu stiu.

50. Asa au grait si cei de dinaintea lor'^^' si nu le-au fost de nici un
folos cele pe care le-au agonisit.

51. 1-au lovit pe ei relele celor pe care le-au agonisit. Si pe cei care

sunt nelegiuiti dintre acestia [mekkanii] li vor lovi relele pe care le-au

agonisit si nu se vor putea ei impotrivi puterii [lui Allah].

52. Oare ei nu stiu ca Allah il inzestreaza cu prisosinta pe acela care

voieste El sau il inzestreaza cu masura? Iar in aceasta sunt semne
pentru un neam [de oameni] care cred.

53. Spune: "O, voi robii Mei, care ati intrecut masura in defavoarea
voastra*^^', nu deznadajduiti in privinta indurarii lui AUah*^^'!" Allah

iarta toate pacatele*^^'. El este lertator, Indurator [Al-Ghafur, Ar-

Rahim].

56) Singuri sau impreuna cu El.

57) Din pedeapsa Lui.

58) Cunoasterea de catre mine a modalitatii de a agonisi si experienta mea.

59) Asa cum a fost Core (Qarun).

60) Ati savarsit pacate impotriva voastra insiva. prin exagerarile voastre.

61) In privinta iertarii Sale.

62) Celor care se caiesc si cred. afara de politeism.
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54. Intoarceti-va cu cainta spre Domnul vostru si supuneti-va Lui,

Tnainte de a veni chinul la voi, caci apoi nu veti mai putea fi voi

mantuiti!

55. Si urmati cele mai bune [porunci] care v-au fost voua trimise'^'^' de
catre Domnul vostru, Tnainte de a veni la voi osanda pe neasteptate,

fara ca voi sa bagati de seama!

56. Inainte sa zica un suflet: "Vai mie, pentru ca nu am luat seama [la

Tndatoririle mele] fata de Allah, fiindca eu am fost printre

batjocoritori!"

57. Sau sa zica: "Daca Allah m-ar fi calauzit*'^'^', as fi fost printre cei

evlaviosi!"

58. Sau sa zica, atunci cand va vedea chinul: "O, daca ar fi pentru

mine intoarcere*^^', astfel meat sa fiu eu printre facatorii de bine!"

59. "Dar semnele Mele au venit la tine si tu le-ai socotit mincinoase

si te-ai semetit si ai fost tu printre cei necredinciosi!"

60. In Ziua Invierii vei vedea tu*^^' chipurile acelora care au mintit

Tmpotriva lui Allah, intunecate. Oare nu se afla in Gheena salas

pentru cei semeti?

61. Si Allah Ti va mantui pe cei care sunt cu frica, facandu-i pe ei sa

castige [locul lor in Rai]. Nu-i va atinge pe ei nici un rau si nu vor fi ei

mahniti.

62. Allah este Creatorul tuturor lucrurilor si El este peste toate

Chezas!

63. El are cheile cerurilor si ale pamantului, iar aceia care nu cred in

versetele lui Allah, aceia vor fi cei care pierd.

64. Spune: "Imi porunciti, voi, nestiutorilor*^^', sa ador pe altcineva

afara de Allah?"

O^^O
63) Coranul.

64) Catre Islam.

65) La viata pamanteasca.

65) Muhammed.
67) Necunoscatorilor. ignorantilor



39 • SURAT AZ-ZUMAR

65. Vi s-a revelat tie si acelora de dinaintea ta: "De vei face asociati

lui Allah, vor fi in zadar faptele tale si vei fi tu printre aceia care

pierd.

66. Deci, adora-L tu pe Allah si fii dintre cei care aduc multumire!''

67. Ei nu L-au pretuit pe Allah dupa cum se cuvine*^^', desi in Ziua

Invierii intregul pamant va fi [in] pumnul Sau'^^', iar cerurile vor fi

adunate in dreapta Sa'^°'. Marire Lui! El este mai presus de ceea ce li

fac ei asociati!

68. Si atunci cand se va sufla in trambita, vor fi trasniti toti cei care se

afla in ceruri si pre pamant, afara de cei care va voi AUah''''^'. Apoi se

va sufla in ea a doua oara si iata-i pe ei in picioare, asteptand''''^'.

69. Si va straluci pamantul in Lumina Domnului sau, va fi asezata

cartea*^^' vor fi adusi profetii si martorii si se va face judecata intre ei

cu dreptate si ei nu vor fi nedreptatiti.

70. Si va fi rasplatit fiecare suflet dupa ceea ce a savarsit, caci El stie

mai bine ceea ce fac ei.

71. Si vor fi manati cei care nu au crezut, in cete, catre Gheena, iar

cand vor ajunge la ea, se vor deschide portile ei*^*^' si pazitorii ei le vor

zice: "Oare nu au venit la voi trimisi, chiar dintre voi, ca sa va recite

versetele Domnului vostru si sa va previna pe voi despre intalnirea

voastra cu aceasta Zi?" Ei vor zice: "Ba da! Insa s-a adeverit cu-

vantuF^' despre osanda impotriva necredinciosilor!"

72. Se va zice: "Intrati pe portile Gheenei; vesnic veti fi in ea salas-

luitori!" Si cat de rau va fi salasul celor trufasi!

o^g^o
68) Nu L-au preamarit si nu L-au cunoscut cu adevarat.

69) Sub puterea Sa.

70) Supuse vointei Sale.

71) Dintre ingerii Sai apropiati sau dintre martori.

72) Sau privind.

73) Vor fi expuse dinaintea tuturor cartile faptelor lor, pentru c;

ida ce a savarsit.

74) Pentru fiecare ceata cate o poarta.

75) Cuvintele lui Allah: "Voi umple Gheena." Vezi 32:13; 38:85.
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73. Si vor fi condusi cei care au fost cu frica de Domnul lor spre Rai,

in cete*'^', iar cand vor ajunge la el, li se vor deschide portile lui si le

vor zice pazitorii lui: "Pace asupra voastra! Voi ati fost buni'^'', intrati

pentru a fi in veci salasluitori in el!"

74. Si vor zice ei: "Slava lui Allah, care a implinit fagaduinta Sa fata

de noi si ne-a facut pe noi sa mostenim pamantul'''^', ca sa putem
locui in Rai oriunde vom voi!" Minunata este rasplata celor care au

savarsit [fapte bune]!

75. Si li vei vedea tu pe ingeri inconjurand TronuF^', slavindu-L pe
Domnul lor si aducandu-1 laude. Se va judeca intre ei dupa dreptate si

se va zice'^°': "Slava lui Allah, Stapanul lumilor!"

O^^O

76) In grupuri oranduite dupa puterea credintei si supunerii dreptcredinciosiloi

77) Ati fost curati de murdaria pacatelor.

78) Taramul Paradisului.

79) Tronul lui Allah.

80) Vor zice ingerii, dreptcredinciosii sau toti laolalta.
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(UJ SURAT GHAFIR(i)

(Mekkana [60]i 85 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ha' , Mim.(2)

2. Revelarea Cartii este de la Allah Cel Puternic, Stiutor [Al-'Aziz,

AI-'AUm],

3. lertatorul pacatelor, Primitorul caintei, Cel Aspru la pedeapsa,

Datatorul de indurare. Nu exista alta divinitate afara de El si la El este

Tntoarcerea.

4. Nu se impotrivesc fata de semnele lui Allah decat aceia care nu
cred. Asadar, sa nu te insele umbletul lor prin tari!*'^'

5. Mai inainte de ei, i-au socotit mincinosi [pe trimisii lor] neamul lui

Noe, si dupa ei si aliatii*'^', si fiecare comunitate se gandea cum sa-1

piarda'^' pe trimisul ei, si ei au luat ca argument neadevarul pentru a

tagadui cu el Adevarul si de aceea i-am lovit Eu. Si cum a fost

pedeapsa Mea!**^'

6. Astfel s-a adeverit cuvantul Domnului tau*^' impotriva celor care nu
au crezut: "Ei vor fi oaspetii Focului!"

7. Cei ce poarta Tronul si cei care-1 inconjoara'^' II preamaresc pe
Domnul lor, aducandu-1 lauda, cred in El si cer iertare pentru cei care

cred: "Doamne! Tu Iti intinzi peste toate lucrurile indurarea si stiinta

Ta. Deci, iarta-i pe cei care Iti cer iertare, se caiesc si urmeaza calea

Ta'^' si pazeste-i de chinul ladului.

O^^O
1) Isi trage numele de la acest cuvant care apare in versetul 3. Mai este nu-

mita si sura Al-Mu'min "Dreptcredinciosul", dupa cuvintele atribuite dreptcredin-

ciosului din neamul lui Faraon, si sura Dhu at-Tawl "Cel Datator (de gratie)".

2) Doua dintre literele alfabetului arab. Vezi nota la 2:1.

3) Deplasarea lor prin lume, cu scopul de a face comert.

4) Aceia care s-au aliat impotriva profetilor si s-au opus lor

5) Sa-1 persecute, sa-l chinuie sau sa-1 ucida.

6) In aceasta lume.

7) Cuvintele Sale "Voi umple Gheena". Vezi 32:13. 38:85.

8) Dintre ingeri.

9) Calea cea dreapta, adica Islamul, urmand vorbele si faptele Trimisului Tau.
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8. Doamne! Si fa-i pe ei sa intre in gradinile Edenului, pe care Tu
le-ai promis, ca si pe cei care au fost evlaviosi dintre parintii lor, sotiile

lor si urmasii lor, caci Tu esti Cel Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz,

Al-Hakim].
'

9. Si pazeste-i pe ei de cele rele!<^°' lar acela pe care-l pazesti de
rele, in Ziua Aceea, de acela Te-ai indurat. Si aceasta este marea
izbanda!"

10. lar catre aceia care nu vor crede se va striga [de catre ingerij:

"Ura lui Allah [fata de voi] - atunci cand sunteti chemati la credinta,

iar voi staruiti in necredinta - este mai mare decat ura voastra fata de

voiinsiva!"

11. Vor zice ei: "Doamne, ne-ai dat noua moarte de doua ori si ne-ai

dat noua viata de doua ori, deci marturisim pacatele noastre. Oare
exists vreo cale de iesire?"*^^'

12. Aceasta'^2' este pentru voi, pentru ca atunci cand a fost invocat

numai Allah Singur, voi nu ati crezut, in timp ce, atunci cand 1 s-au

facut Lui asociati, atunci ati crezut voi*^-^'. Insa judecata este la Allah

Cel Inalt [si] Mare [Al-'Aliw, Al-Kabir].

13. El este Cel care va arata semnele Sale'^'^' si face sa coboare
pentru voi din cer cele de trebuinta*^^'. Dar nu se lasa indemnat decat

acela care se caieste si se Tntoarce*^^'.

14. Deci chemati-L pe Allah, '^'''', cu credinta numai in El, chiar daca
voia necredinciosilor [nu este aceasta]!*!^'

o^g^o
10) Pazeste-i pe ei de pacate si de pedeapsa pentru ele.

11) De iesire din Infern, pentru a ne intoarce la viata si a savarsi altceva decat

ea ce am savarsit?

12) Pedeapsa voastra si faptul ca nu aveti nici o cale pentru a iesi.

13) Nu ati crezut in Allah Cel Unic, ci ati ramas politeisti.

14) Cum sunt vanturile, norii, tunetul. fulgerul. trasnetul etc.

15) Ploaia. care este sursa vietii si a tuturor celor de trebuinta.

16) La Allah.

17) Adorati-L pe H!

18) Chiar daca aceasta li va nemultumi pe ei.
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15. El este Cel cu insusiri fara egal, Stapanul Tronului; El trimite

Duhul'^^', prin porunca Sa, asupra aceluia care voieste El dintre robii

Sai*^'^', pentru ca sa-1 previna asupra Zilei intalnirii,

16. Ziua in care ei se vor arata'^i) fara ca nimic sa-1 fie ascuns lui

Allah in privinta lor. [Si atunci se va grai]: "A cui este imparatia in Ziua

aceasta?" "A Lui Allah, Cel Unic [si] Atotputernic [Al-Wahid, Al-

QQ/i/iar]!"(22)

17. In Ziua aceea, fiecare suflet va fi rasplatit, dupa cum isi va fi ago-

nisit. Nu va fi nedreptate in Ziua aceea. Allah este grabnic la socotire.

18. Si sa-i previi pe ei despre Ziua ce este aproape, caci inimile vor

ajunge la gaturi'^S) si vor fi ei inspaimantati'^i) si nu vor avea nelegiuitii

nici prieten, nici mijlocitor caruia sa i se dea ascultare.

19. El [Allah] cunoaste hainia din ochi*^^) si ceea ce ascund piepturile.

20. Si Allah judeca cu toata dreptatea, in vreme ce aceia pe care li

invoca, afara de El, nu vor judeca intru nimic'^^). Allah este Cel care

Aude [si] Vede Totul [As-Sami', Al-Basir].

21. Oare n-au purees ei pe pamant ca sa vada cum a fost sfarsitul

celor care au trait inainte de ei? Au fost mai tari decat ei si au lasat pe
pamant urme mai puternice decat ei*^^)^ insa Allah i-a apucat'^^)

pentru pacatele lor si nu au avut ei aparator Tnaintea lui Allah.

22. Aceasta a fost si pentru ca trimisii lor au venit la ei cu semnele
cele limpezi, iar ei nu au crezut. Atunci i-a apucat Allah, fiindca El

este Puternic [Qawi\j\j] [si] Aspru la pedeapsa.

19) Revelatia si stiinta Sa, care sunt pentru oameni asemenea duhului pentru

20) ProfetUor Sai.

21) lesind din morminte.

22) Intrebarea si raspunsul sunt ale lui Allah.

23) Din pricina spaimei, inimile se ridica din locurile lor in zona gatului.

24) Cu inimile pline de mahnire si de spaima.

25) Privirile tradatoare ale ochilor catre cele interzise de Allah.

26) Fiindca ei sunt neputinciosi.

27) Referire la urmele cetatilor si palatelor lor care au fost distruse o data cu ei.

28) I-a pedepsit.
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23. Si i-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre*^^' si cu dovada
limpede

24. La Faraon(30) si la Haman'^i) si la Core'^^)^ ^^sa ei au zis: "El este

un vrajitor si un mincinos!"

25. Si cand le-a adus lor Adevarul de la Noi*'^^', atunci au zis ei:

"Omorati-i pe pruncii acelora care au crezut impreuna cu el si lasati-le

in viata numai pe femeile lor!" Dar viclenia necredinciosilor nu este

decat in desert''^'^'.

26. Si Faraon a zis: "Lasati-ma sa-1 omor pe Moise si el sa-L cheme
pe Domnul sau! Ma tern sa nu va schimbe religia voastra*-^^' si sa nu
aduca stricaciunea pe pamant!"*^^'

27. Si Moise a zis: "Eu caut aparare*^^' la Domnul meu si Domnul
vostru Tmpotriva oricarui trufas care nu crede in Ziua socotirii!"

28. Si un om care credea, din neamul lui Faraon, si care-si ascundea
credinta lui*-^^' a zis: "Omorati voi un barbat pentru ca el a zis:

"Domnul meu este Allah," dupa ce a venit el cu semne deslusite de la

Domnul vostru? Daca el este mincinos, minciuna sa va fi numai spre

dauna lui, insa daca el spune adevarul, atunci va va lovi pe voi o parte

din cele cu care va ameninta!'^^' Allah nu-1 calauzeste pe eel care este

nelegiuit si mincinos.

o^g^o

29) Cu minunile Noastre.

30) Regele egiptenilor.

31) Vizirul sau.

32) Qarun, unul dintre cei mai bogati locuitori ai Egiptului din v

e face referire.

33) Semnele profetiei sale.

34) Este in van, caci ea nu dauneaza trimisilor lui Allah.

35) Credinta voastra in idoli.

36) Stricaciunea in regatul meu, datorita urmarii credintei sale.

37) Ma bizui pe e.

38) De teama lui Faraon si a capeteniilor sale.

39) Pedeapsa din aceasta lume.
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29. O, neam al meu! A voastra este stapanirea astazi si sunteti voi

biruitori pe pamant! Dar cine ne va ajuta pe noi impotriva maniei*'^'^'

lui Allah, daca ea se va abate asupra noastra?" Faraon a zis: "Eu nu va

arat decat ceea ce vad'^^^' si nu va calauzesc pe voi decat pe calea cea
dreapta!"(i2)

30. Si eel care credea a zis: "O, neam al meu! Eu ma tem pentru

voi*'^^', de o zi asemenea Zilei aliatilor''^'^',

31. Asemenea cum a patit neamul lui Noe si [neamul] 'Ad si [neamul]

Thamud si cei care au venit dupa ei! Dar Allah nu voieste nedreptate

pentru robi!*'^^'

32. O, neam al meu! Eu ma tem pentru voi in Ziua chemarii''^'^',

33. De Ziua in care veti intoarce voi spatele, fugind''^^', fara ca sa

aveti voi aparator de Allah !*''^' lar acela pe care il duce Allah in

ratacire nu va avea ocarmuitor."

34. [Si aduceti-va aminte cand] a venit la voi losif, mai inainte, cu

semne invederate*'*^), insa voi nu ati incetat sa aveti indoieli asupra
celor pe care vi le-a adus. lar cand el a murit, atunci ati zis voi: "Allah

nu va mai trimite un alt trimis, dupa el!" Astfel il duce Allah in ratacire

pe eel care este nelegiuit si se indoieste.

35. Aceia care discuta Religia lui Allah, fara nici o dovada care sa le

fi venit, [fapta lor] este foarte urata de Allah si de cei care cred. Astfel

pecetluieste Allah orice inima a unui [om] ingamfat si nelegiuit.

40) Pedepsei.

41) Nu voiesc uciderea lui Moise decat pentru ca asa mi se arata mie ca este

42) Prin impiedicarea schimbarii credintei voastre.

43) Sa-1 ucideti.

44) Ma tem sa nu vi se intample voua ceea ce li s-a intamplat comunitatilor tre-

cute care s-au aliat impotriva profetilor lor, socotindu-i mincinosi.

45) Nu-i pedepseste pe ei, daca nu au pacatuit.

46) Ziua chemarii la adunare, adica Ziua Invierii.

47) Veti incerca sa fugiti inspaimantati.

48) De pedeapsa lui Allah,

lemne limpezi ale necesitatii de a crede
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36. Si Faraon a zis: "O, Haman, dureaza-mi mie un turn'^°', poate ca

eu voi ajunge la carari,

37. La cararile cerurilor, astfel meat sa-L vad pe Dumnezeul lui

Moise*^^', caci eu Tl socotesc pe el'^^' mincinos!..." Astfel i s-a implinit

lui Faraon fapta sa cea rea si a fost el abatut de la drum. Insa

viclesugul lui Faraon nu a fost decat intru pierdere.

38. Si eel care credea a zis: "O, neam al meu! Urmati-ma pe mine si

eu va voi calauzi pe drumul eel drept!

39. O, neam al meu! Aceasta viata lumeasca nu este decat o placere

trecatoare, in vreme ce Viata de Apoi'^^) ggte Casa odihnei'^'^'.

40. Cel care savarseste o fapta rea*^^' nu va fi rasplatit*^^' decat cu

una asemanatoare cu ea, iar eel care savarseste o fapta buna - fie el

barbat sau muiere - si este credincios, acela va intra in Rai, unde va

primi cele de trebuinta, fara socoteala*^^'.

41. O, neam al meu! De ce va chem eu pe voi la mantuire, in vreme
ce voi ma chemati pe mine la Foe?

42. Voi ma chemati sa ma lepad de Allah si sa-1 fae Lui ca asoeiati

cele despre care eu nu am nici o stiinta'^^', in vreme ce eu va chem pe
voi la Cel Puternic [si] Atoateiertator [Al-'Aziz, Al-Gaffar]\

43. Nu este indoiala ca aceea la ce ma chemati*^^' nu poate fi chemat
nici in aceasta lume, nici in Lumea de Apoi si ca intoarcerea noastra

este la Allah, iar cei nelegiuiti vor fi oaspetii Focului.

44. In curand*^'^' va veti aduce aminte de ceea ce va spun, iar eu las

soarta mea in seama lui Allah**^^'. Allah li vede bine pe robii [Sai]".

50) Palat inalt.

51) Si sa-L intreb despre trimiterea lui.

52) Pe Moise.

53) Spre care conduce calea mea.
54) Vesnice.

55) In aceasta lume.

56) In Lumea de Apoi.

57) Din abundenta, fara sa se sfarseasca cele pe care le primesc.

58) Pentru ca ele nu exista.

59) Idolii si zeii care nu au nici o putere.

60) Cand veti vedea amenintarile care va impresoara din toate partile.

61) Ma bizui numai pe El si-I incredintez Lui soarta mea.
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45. Si Allah 1-a ferit'^^' de relele pe care ei le-au plasmuit si chinul eel

rau a impresurat clanul lui Faraon*^'^',

46. Focul la care ei vor fi expusi dimineata si seara**^'*'. lar in Ziua cand
va sosi Ceasul, [se va zice]: "Faceti sa intre clanul lui Faraon la osanda
cea mai aspra!''

47. lar cand vor discuta in Foe si vor zice cei slabi catre cei care s-au

semetit: "Noi v-am urmat voua. Oare nu puteti voi sa ne scapati de o

parte din foe?"

48. Atunci vor zice cei care s-au semetit: "Noi*"^^' suntem cu totii in el!"

Allah a judecat deja intre robii [Sail'^^'.

49. Si cei care se vor afla in Foe vor zice catre pazitorii Gheenei:

"Rugati-va Domnului vostru ca sa ne usureze noua chinul [macar]

pentru o zi!"

50. Ei''^'^' vor zice: "Oare nu v-au adus voua trimisii vostri dovezi

limpezi?" Si ei vor raspunde: "Ba da!" Ei<^^' vor zice: "Atunci, rugati-

va!" Dar ruga necredinciosilor va fi numai in desert.

51. Noi ii vom ajuta pe trimisii Nostri si pe cei care cred, atat in viata

din aceasta lume cat si in Ziua cand se vor ridica martorii*^^',

52. In Ziua cand dezvinovatirea nu le va mai fi de nici un folos

nelegiuitilor si cand vor avea ei parte de blestem si rau salas.

53. Si i-am dat Noi lui Moise calauzire'^'-'' si i-am facut pe fiii lui Israel

sa mosteneasca Scriptura'^^',

54. Ca o carmuire si o indemnare pentru cei daruiti cu pricepere.

62) Pe acest credincios din neamul lui Faraon.

63) Inecul si Focul.

64) In mormintele lor.

65) Noi si voi.

66) Si i-a trimis in Paradis pe cei care au meritat Paradisul si in infern pe ci

irora li s-au cuvenit chinurile Infernului.

67) Pazitorii.

68) Pazitorii.

69) Ingerii, profetii si dreptcredinciosii.

70) Dar Faraon si neamul sau au tagaduit-o.

71) Tora.
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55. Deci fii statornic'^^', caci fagaduinta lui AUah'^^' este adevar, cere

iertare pentru pacatul tau si preamareste-L pe Domnul tau cu lauda,

atat spre seara cat si spre dimineata!*^'^'

56. Aceia care discuta despre versetele lui Allah, fara sa le fi venit lor

nici o dovada''''^', nu au in piepturile lor decat numai ingamfare si ei

nu vor atinge telul lor. Deci cauta ocrotire la AUah''''^', caci El este Cel

care Aude [si] Cel care Vede [As-Sami', Al-Basir]\

57. Crearea cerurilor si a pamantului este mai mare decat crearea

oamenilor, dar cei mai multi oameni nu stiu.

58. Nu sunt deopotriva cel care este orb si cel care vede*'^'; nici cei

care cred si implinesc fapte bune [nu pot fi deopotriva] cu cel care

savarseste o fapta rea*^^'. Dar cat de rar va aduceti voi aminte!

59. Ceasul va veni, fara indoiala, insa cei mai multi oameni nu
cred(75).

60. Si Domnul vostru zice: "Chemati-Ma'^°' si Eu va voi raspunde!

Aceia care din prea multa trufie refuza sa Ma adore vor intra in

Gheena umiliti".

61. Allah este Cel care v-a facut voua noaptea, ca sa va odihniti in

ea, si ziua, ca sa vedeti deslusit*^^'. Allah este Cel plin de indurare fata

de oameni, insa cei mai multi dintre oameni nu sunt multumitori.

62. Acesta este Allah, Domnul vostru, Creatorul tuturor lucrurilor. Nu
exists alta divinitate afara de El. Cum se poate sa va intoarceti?'^^'.

72) O. Muhammed. si rabda umilintele idolatrilor.

73) Ca te va sprijini pe tine si pe aderentii tai.

74) In permanenta.

75) Incearca sa tagaduiasca adevarul si sa impuna minciuna.

76) O, Muhammed!
77) Necredinciosul si credinciosul.

78) Necredinciosul.

79) Nu cred in venirea Ceasului.

80) In sensul de "Adorati-Ma!".

81) Pentru ca sa va deplasati pentru a va castiga mijloacele de existenta si a

va achita de indatoririle religioase.

82) De la credinta in H.
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63. Astfel s-au intors aceia care au tagaduit semnele lui AUah*^^'.

64. Allah este Cel care v-a dat voua pamantul, ca sa traiti pe el<^'^' si

cerul, ca acoperis'^^', si v-a dat voua chip - si ce chip minunat v-a

dat!<^*^' - si v-a inzestrat pe voi cu lucruri bune'^''''. Acesta este Allah,

Domnul vostru! Binecuvantat fie Allah, Stapanul lumilor!

65. El este Cel Vesnic Viu [Al-Ha\j{;]. Nu exista alta divinitate afara de

El, deci chemati-L pe El cu credinta curata numai in El! Marire lui

Allah, Stapanul lumilor!

66. Spune*^^': "Mi s-a oprit mie sa-i ador pe aceia pe care li chemati

in locul lui Allah*^^', dupa ce mi-au venit semnele cele limpezi de la

Domnul meu si mi s-a poruncit sa ma supun Stapanului lumilor".

67. El este Cel care v-a creat pe voi din tarana*^'^', apoi*^^' dintr-o

picatura, apoi dintr-un cheag de sange. Apoi El va face sa iesiti copii

mici, pentru ca apoi sa ajungeti la maturitate si apoi sa fiti batrani -

insa unii dintre voi sunt omorati mai inainte'^^) _^ gj gg ajungeti la un
termen hotarat'^^'. Poate ca voi veti pricepe.

68. El este Cel care da viata si da moarte si, daca hotaraste un lucru.

El spune: "Fii" si el este.

69. Tu nu-i vezi pe aceia care se cearta asupra semnelor lui Allah

cum sunt abatuti?'^'!'

o^g^o
83) Neamurile anterioare care au pierit, iar voi. quraysitilor. mergeti pe calea

lor!

84) Pe care sa va stabiliti.

85) Fara stalpi, pe care sa-i vedeti.

86) Fiecare membru al lui avand functia sa. de care sa va folositi. ca dovada a

perfectiunii intelepciunii Sale.

87) Mancaruri si bauturi bune.

88) Muhammed.
89) Idolii si zeii la care va inchinati voi. quraysitilor.

90) Pe Adam, stramosul vostru.

91) V-a creat pe voi.

92) Mor inainte de a ajunge la varsta batranetii.

93) MomentuI hotarat pentru moartea voastra.

94) Se indeparteaza de aceste semne, cu toate ca ele sunt clare.
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70. Aceia care socotesc mincinoase Cartea*^^' si cele cu care i-am

trimis pe trimisii Nostri vor sti [in curand]*^^',

71. Cand catusele si lanturile vor fi pe gatul lor si vor fi ei trasi

72. In apa clocotita si apoi vor arde in Foe.

73. Apoi li se va zice lor: "Unde sunt cei pe care voi i-ati facut asociati

74. Lasandu-1 pe Allah?" Si vor raspunde ei: "S-au ratacit de noi. Ba
noi nu am chemat mai inainte nimic!" Astfel li duce Allah in ratacire pe
necredinciosi.

75. Acesta'^" este pretul pentru ca voi v-ati bucurat pe pamant intru

nedreptate si pentru ca v-ati ingamfat.

76. Intrati pe portile Gheenei, in care vesnic veti salaslui! Si ce loc rau

vor avea cei ingamfati!

77. Deci fii statornic!'^^' Fagaduinta lui Allah este adevar si fie ca iti

vom arata o parte din aceea cu care li amenintam, fie ca te vom lua

pe tine [inainte de aceasta], oricum la Noi se vor intoarce!

78. Noi am trimis trimisi si mai inainte de tine. Despre unii dintre ei

ti-am povestit, iar despre altii dintre ei nu ti-am povestit. Si nu i-a fost

dat nici unui trimis sa vina cu un semn'^^', decat cu ingaduinta lui Allah.

Cand porunca lui Allah va veni, se va judeca intru dreptate si atunci

vor pierde cei care spun minciuni.

79. Allah este Cei care v-a facut voua vitele:(ioo) pentru ca sa calariti

pe unele dintre ele si pentru ca sa mancati de la altele;

80. Voi aveti de la ele [si alte] foloase*^^^' si pentru ca voi sa va impli-

niti o dorinta din piepturile voastre*^'^^', insa, mai sunteti purtati pe ele

si pe corabii.

O^^O
95) Cartea lui Allah - Coranul.

96) Adevarul Cartii pe care astazi o tagadui

97) Aceasta pedeapsa.

98) Si rabda indoiala si tagaduirea lor.

99) Ca o minune concreta.

100) Camilele, bovinele, ovinele, caprinele.

101) Pieile, lana si parul, laptele etc.

102) La locul unde voiti sa ajungeti.
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81. El va arata semnele Sale, dar care dintre semnele lui Allah le

tagaduiti voi?

82. Oare nu au purees ei pe pamant pentru a vedea care a fost

urmarea pentru cei de dinaintea lor? Au fost mai numerosi decat ei si

mai puternici si au lasat mai multe urme pe pamant'^^-^', insa nu le-au

fost de nici un folos cele pe care le-au agonisit'^^'^'.

83. Si cand au venit la ei trimisii lor cu semnele cele limpezi, s-au

bucurat de stiinta pe care o aveau, insa cele de care si-au batut joe

i-au impresurat pe ei.

84. Si cand au vazut mania Noastra, au zis ei: "Noi credem numai in

Allah Singur si ne lepadam de ceea ce 1-am facut Lui ca asociati!"

85. Insa nu le-a mai fost credinta lor de nici un folos, cand au vazut

mania Noastra. Aceasta este randuiala lui Allah fata de robii Sai'^'-'^' si

au pierdut'^^*^' atunci aceia care nu au crezut.

O^^O

103) Urme de cetati si palate.

104) Pentru a-i apara pe ei de chinurile din aceasta lume si din Lu

Apoi.

105) Din toate comunitatile, atat cele anterioare cat si cele prezente.

106) Si au pierit.
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fill SURAT FUSSILAT<i)

(Mekkana [61]; 54 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurdtor

1. Ha', Mim(2).

2. [Aceasta este] o Revelatie de la Cel Milostiv, Indurator [Ar-Rahman,
Ar-Rahim].

3. O Carte ale carei versete sunt talcuite'^', un Coran arab*'^', pentru

un neam [de oameni] care stiu,

4. Un binevestitor'^' si un prevenitor**^', insa cei mai multi dintre ei se

Tntorc si nu asculta''''.

5. Ei zic: "Inimile noastre sunt acoperite fata de aceea la care ne
chemi tu, in urechile noastre este surzenie, iar intre noi si intre tine

este o perdea*^'. Deci tu lucreaza [ceea ce voiesti] si vom lucra si noi

[ceea ce voim]!"

6. Spune: "Eu nu sunt decat om, ca si voi, insa mie mi se reveleaza ca

Domnul vostru este un Domn Unic*^'. Asadar, cautati calea cea
dreapta catre El si rugati-L pe El de iertare!" Si vai pentru cei care-i

fac Lui asociati,

7. Cei care nu dau Dania [Az-Zakat] si nu cred in Viata de Apoi!

8. Iar aceia care cred si implinesc fapte bune, aceia vor avea parte

de o rasplata neTntrerupta<^°'.

1) "IVersetelej talcuite" - titlu primit dupa versetele 3 si 44. Mai este numita
"Ha', Mim; Prosternarea", dupa cele doua litere ce alcatuiesc primul verset si

dupa referirea la prosternare in versetul 37.

2) Vezi 2:1.

3) Explicate limpede.

4) In limba araba.

5) Pentru cei care se calauzesc dupa el.

6) Pentru cei care se indeparteaza de el, pe care li avertizeaza ca vor avea
parte de focul vesnic al Infernului.

7) Din pricina trufiei. in ciuda cunoasterii maretiei lui.

8) Care nu ne lasa sa te intelegem si nu te lasa nici pe tine sa ne intelegi.

9) Eu sunt om ca si voi, dar pe mine m-a ales Allah pentru revelatie.

10) Adica permanenta.
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9. Spune: "Oare voi nu credeti in Acela care a creat pamantul in

doua zile si li faceti Lui semeni?" Acesta*^^' este Stapanul lumilor!

10. Si El a pus de deasupra lui [a pamantului] munti neclintiti si L-a

binecuvantat si a oranduit pe el toate cele necesare pentru hrana,

pana la patru zile ca raspuns pentru aceia care intreaba'^^'.

11. Apoi s-a inters catre cer - care era un fum*^^' - si i-a zis lui si

pamantului: Veniti amandoua, de voie sau fara de voie!" Si au raspuns

ele: "Venim, supunandu-ne de bunavoie!"

12. Si le-a hotarat El sa fie sapte ceruri, in doua zile, si a oranduit

fiecarui cer menirea sa<^'^'. Si am impodobit Noi cerul eel mai de jos cu

candele*^^), si straja*^*^'. Aceasta este oranduiala Celui Puternic [si]

Atoatestiutor [Al-'Aziz, Al-'Aliw].

13. Si daca se intorc ei*^^', atunci spune: "Va previn pe voi asupra
unei nenorociri asemenea nimicirii'^^' [care a lovit neamurile] "Ad si

Thamud!(i5)"

14. Cand au venit trimisii la ei, de dinaintea lor si de dupa ei,

[zicandu-lej: "Nu-L adorati decat pe Allah!", au zis ei: "Daca Domnul
nostru ar fi voit*^'^', ar fi facut El sa se pogoare ingeri. Noi nu credem
in cele cu care ati fost voi trimisi!"

11) Cel care a creat pamantul in doua zile.

12) Versetele 9 si 10 se refera la crearea pamantului in cursul a patru zile, in

doua faze: In prima faza. care a durat doua zile, El a creat Pamantul in forma sa

initiala, iar in cea de a doua faza, care a durat alte doua zile (in total patru zile),

a implantat in pamant munti neclintiti, binecuvantandu-1 si oranduind pe el cele

13) Adica nu era compact, ci semana cu fumul. datorita starii sale gazoase.

14) Stabilind ingerii si creaturile care se afla in ele.

15) Cu stele semanand cu niste lampi.

16) Impotriva diavolilor, ca sa nu afle stirile Lui.

17) Dupa aceasta talcuire.

18) Prin cuvantui arab sa'iqa, folosit in acest verset ca si in versetul 17, ;

poate intelege trasnetul. dar el are si un sens mai larg, insemnand orice mijloc c

nimicire instantanee si sigura.

19) Pentru ca voi sunteti la fel de indaratnici ca cei din aceste doua n

20) Sa trimita un mesager
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15. In ce-i priveste pe cei din [neamul] 'Ad, ei s-au aratat cu semeti

pe pamant, pe nedrept, zicand ei: "Cine este mai puternic decat noii

Oare n-au vazut ei ca Allah care i-a creat pe ei este mai puterni

decat ei? Si au tagaduit ei semnele Noastre*^^'.

16. Si, de aceea, am trimis Noi impotriva lor un vant aprig si geros in

niste zile'22) fgra de noroc, pentru ca sa le dam sa guste chinul rusinii in

viata lumii de acum. Insa osanda din Viata de Apoi va fi si mai
rusinoasa, iar ei nu vor fi ajutati [de nimeni]'^'^'.

17. In ce-i priveste pe [cei din neamul] Thamud, Noi i-am calauzit, insa

ei au iubit ratacirea mai mult decat calauzirea si i-a lovit pe ei trasnetul

osandei umilitoare pentru ceea ce au agonisit*^'^'.

18. Si i-am izbavit Noi pe cei care au crezut si au fost cu frica [de

Allah]'.

19. Si intr-o Zi, vor fi adunati dusmanii lui Allah*^^' catre Foe si vor fi

ei manati,

20. Astfel incat, atunci cand vor ajunge la el, vor da marturie

impotriva lor urechile lor si ochii lor si pieile lor, pentru ceea ce ei au

savarsit.

21. Si vor grai ei catre pieile lor: "De ce ati facut marturie impotriva

noastra?", iar ele le vor raspunde: "Ne-a facut sa graim Allah Cei care

face sa graiasca toate lucrurile. El v-a creat pe voi intaia oara si la El fi

veti intorsi!

22. Voi nu v-ati putut ascunde*^^', ca sa nu dea marturie impotriva

voastra urechile voastre, ochii vostri si pieile voastre, insa voi v-ati

Tnchipuit ca Allah nu stie multe din cele pe care voi le savarsiti,

23. Aceasta inchipuire pe care voi ati avut-o despre Domnul vostru

v-a dus la pieire pe voi si ati ajuns sa fiti printre cei pierduti!"

21) Stiind ei ca ele sunt adevarate.

22) Opt zile si sapte nopti.

23) In Lumea de Apoi, asa cum nu au fost ajutati nici in aceasta lume.

24) Pentru pacatele lor.

25) Necredinciosii.

26) Cand ati savarsit pacatele.
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24. Si de vor rabda ei, Focul le va fi salas, iar de vor cere ei iertare,

nu vor fi ei dintre cei iertati.

25. Le-am oranduit lor tovarasi apropiati*^''' care le-au impodobit ceea

ce a fost inaintea lor si ceea ce a fost dupa ei*^^' si s-a adeverit

impotriva lor Cuvantul*^^', asa cum s-a adeverit si in privinta altor

comunitati de dinainte de ei, dintre djinni si dintre oameni. Si ei sunt

cei care vor pierde!

26. Si cei care nu cred zic: "Nu plecati urechea la acest Coran*'^'^', ci

faceti zarva pentru ca voi sa biruiti!"*^!)

27. Si-i vom face Noi pe cei care nu cred sa guste chinul aspru si-i

vom rasplati dupa cea mai rea [fapta] pe care au savarsit-o.

28. Aceasta este rasplata dusmanilor lui Allah: Focul. In el vor avea

locuinta vesniciei'^^', drept rasplata pentru ca au tagaduit semnele
Noastre.

29. Si vor zice aceia care nu cred: "Doamne, arata-ni-i noua pe aceia

dintre djinni si dintre oameni, care ne-au dus in ratacire, pentru ca noi

sa-i punem sub picioarele noastre, astfel meat sa fie ei printre cei mai
de jos!"

30. Insa aceia care zic: "Domnul nostru este Allah!" si apoi urmeaza
calea cea dreapta, asupra lor se vor cobori ingerii*-^-^', [zicandu-le]: "Nu
va temeti si nu fiti mahniti si primiti bunavestire despre Raiul ce vi s-a

fagaduit!

31. Noi suntem ocrotitorii vostri in viata din aceasta lume si din Viata

de Apoi; voi veti avea in ea'^'^' ceea ce doresc sufletele voastre si veti

avea in ea ceea ce veti cere,

32. Ospetie(35' de la un lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]".

O^g^O
27) Diavolii, djinn

28) Faptele lor prezente si viitoare.

29) S-a confirmat amenintarea cu pedeapsa.

30) Pentru ca sa nu fiti influentati de invatatura lui.

31) Impiedicandu-i pe cei care voiesc sa-1 asculte.

32) In el vor ramane vesnic.

33) In momentui mortii sau al invierii.

34) In Viata de Apoi.

35) Ca dar si ca ospitalitate.
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33. Si cine spune vorbe mai frumoase decat acela care cheama la

Allah, savarseste fapta buna si zice: "Eu sunt dintre musulmani"?

34. Nu este fapta cea buna deopotriva cu fapta cea rea. Respinge
[fapta cea rea] cu cea care este mai buna si iata-1 pe acela care a fost

Tntre tine si el dusmanie ca si cum ar fi un prieten apropiat*^^'.

35. Insa nu le va fi dat*^^' decat acelora care sunt rabdatori si nu-i va

fi dat decat aceluia care va avea parte de mare noroc.

36. Si daca [vreodata] te va ademeni vreo iesire de la Seitan'^^', cauta

adapost la Allah, caci El este Cel care Aude [si] Atoatestiutor

[As-Sami', Al-'Alim].

37. Si printre semnele Sale sunt noaptea si ziua si Soarele si Luna.

Insa nu va prosternati nici dinaintea Soarelui, nici dinaintea Lunii, ci

prosternati-va dinaintea lui Allah care le-a creat pe ele, daca pe El II

adorati voil'S^)

38. Dar daca [necredinciosii] se semetesc, [nu-i nimic], caci aceia care

sunt la Domnul tau [ingerii] 11 lauda pe El noaptea si ziua, fara ca ei sa

osteneasca [niciodata].

39. Si printre minunile Sale [este si aceea ca] tu vezi pamantul umilit

[pustiu si neroditor], dar cand Noi facem sa coboare apa peste el,

atunci el se misca si se umfla. Acela care li da lui viata este Cel care

da viata si mortilor, fiindca El este cu putere peste toate.

40. Aceia care rastalmacesc semnele Noastre nu Ne sunt necunos-

cuti. Si oare acela care este aruncat in Foe va fi mai bun sau acela

care va veni in siguranta in Ziua Invierii? Faceti ceea ce voiti, fiindca

El este Binevazator a ceea ce faceti voi.

41. Aceia care nu cred in Indemnare*'*'^', cand ea vine la ei*'*^', [sa stie

ca] ea este o Carte plina de putere*'*^'.

36) Respinge-1 pe acela care ti-a pricinuit un rau, facandu-i lui bine, astfel

meat dusmania lui sa se preschimbe in prietenie si dragoste.

37) Sa intampine raul cu bine.

38) Ca sa uiti ceea ce ti-a fost poruncit.

39) La recitarea acestui verset, dreptcredinciosii se prosterneaza.

40) Coran.

41) Se subintelege: "Aceia vor avea parte de pedeapsa".

42) Care nu poate fi modificata sau imitata.
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42. Desertaciunea nu va veni la ea nici dinaintea si nici din urma ei,

pentru ca ea este o Revelatie de la un Intelept Vrednic de Lauda
[Hakim, Hamid]\

43. Nu ti se spune tie decat ceea ce li s-a spus si trimisilor de
dinaintea taC^^). Domnul tau este Datator de lertare'^^) si Datator de
pedeapsa dureroasa''^^'.

44. Daca Noi 1-am fi facut un Coran intr-o alta limba [decat araba], ar

zice ei: De ce nu sunt versetele sale talcuite?*'^'^' Un [Coran] nearab si

un [Profet] arab?" Spune: "El este pentru cei care cred ocarmuire si

tamaduire, insa aceia care nu cred [au] in urechile lor surzenie si el

este pentru ei ratacire!*'^'''' Acestia sunt ca si cei chemati dintr-un loc

departat!"(i8)

45. Noi i-am daruit lui Moise Cartea*'^^' si au fost neintelegeri asupra
gj(50) gj jjg j^.gj. fj fQg^ yj^ cuvant de mai inainte de la Domnul tau*^^',

s-ar fi fost hotarat intre ei*^^'. Insa ei au ramas in mare nedumerire in

privinta ei'^^'.

46. Cei care savarseste o fapta buna [o face] pentru sine insusi, iar

eel care face rau o face impotriva sa. Domnul tau nu este nedrept cu

robii Sai(54)

O^^O
43) Necredinciosii din neamul tau iti vor spune cuvinte ofensatoare,

toare cu cele care au fost spuse si trimisilor de dinaintea ta, dar tu indura, asa c

au indurat si ei!

44) Pentru aceia care se caiesc.

45) Pentru aceia care raman in necredinta si nu se caiesc pana la moarte.

46) De ce nu au fost versetele sale in limba pe care o stim, pentru ca Sc

intelegem?

47) Nu-1 aud si nu-1 inteleg.

48) Sunt asemenea aceluia care se afla la o distanta foarte mare si nu-1 v(

pe eel care-1 striga si aude glasul, dar nu-1 intelege.

49) Tora.

50) Cei carora le-a fost transmisa au avut neintelegeri in legatura cu ea.

51) Daca Allah n-ar fi hotarat ca rasplata sa fie data in Lumea de Apoi.

52) Pedeapsa le-ar fi venit degraba.

53) Din pricina incapacitatii de a vedea si de a pricepe.

54) Nu pedepseste pe nimeni decat dupa pacatul sau.
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47. La El se afla stiinta despre Ceas*^^'. Si nu ies roduri din invelisurile

lor si nu ramane grea nici o muiere si nici nu naste, fara stirea Lui. Si

in Ziua cand El va striga catre ei "Unde sunt asociatii Mei?"*^^', vor

zice ei: "Iti vestim Tie ca nu este nici un martor printre noi!"*^^'

48. Ceea ce ei au chemat mai inainte li va parasi pe ei si ei vor

Tntelege ca nu au scapare*^^'.

49. Omul nu osteneste sa ceara binele, dar daca il atinge pe el raul,

atunci el este deznadajduit si descumpanit.

50. Dar daca-i dam sa guste indurare din partea Noastra, dupa o

nenorocire care 1-a lovit, atunci el zice: "Aceasta mi se cuvine si eu nu
cred ca Ceasul va sosi [vreodata]! Si daca voi fi adus inapoi la Domnul
meu, voi avea eu de la El cea mai buna [cinstire]!" Noi le vom vesti

celor care nu au crezut ceea ce au facut si le vom da lor sa guste

dintr-un chin aspru!*^^'

51. Si daca-1 coplesim cu harul Nostru pe om, el se abate si se

Tndeparteaza aparte'^°', dar, cand il atinge pe el raul, atunci este larg

la rugaminte.'^^'

52. Spune: "Vedeti voi?'^^' Daca el [Coranul] este de la Allah si voi il

tagaduiti, atunci cine se afla in ratacire mai mare decat acela care este

intr-o schisma adanca?"

53. Noi le vom arata semnele Noastre [in cele mai indepartate] zari

[ale pamantului] si in sufletele lor insisi, astfel incat sa le fie limpede ca

el [Coranul] este Adevarul. Oare nu este de ajuns ca Domnul tau este

martor la toate?

54. Ei sunt in indoiala in privinta intalnirii cu Domnul lor*^'^', dar El

este Cel care Cuprinde toate lucrurile [cu stiinta Sa].

O^g^O
55) Nu stie nimeni afara de El cand va sosi.

56) Cei pe care Mi i-ati facut asociati si ati crezut in ei?

57) Nu este nimeni printre noi care sa faca marturie ca Tu a

58) Idolii la care s-au inchinat nu le vor fi de nici un folos

indeparta raul de la ei si nu vor putea gasi ei scapare.

59) Facandu-i sa salasluiasca vesnic in Infern.

60) Se tndeparteaza semet si nu aduce multumire.

61) Se roaga mult, incontinuu.

62) Spuneti-Mi,

63) In privinta Invierii. dupa ce vor fi murit.



42 • SURAT AS-SURA

HU SURAT AS-SURA<i)

(Mekkana [62]i 53 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ha', Mim,

2. 'Ayn, Sin, Qaf(2).

3. Astfel, Allah Cel Puternic [si] Intelept [AI-'Aziz, Al-Hakim] iti trimite

tie revelatii, tot asa cum le-a trimis si celor de dinainte de tine.

4. Ale Lui sunt cele din ceruri si cele de pre pamant. El este Cel mai
Inalt, Maret [Al-'AU];];, Al-'Azim]

5. Aproape ca se despica cerurile in inaltimea lor*^), cand ingerii lauda

marirea Domnului lor si roaga de iertare pentru cei de pe pamant.
Allah este lertator, Indurator [Al-Ghafur, Ar-Rahim].

6. Cat despre aceia care Tsi iau ocrotitori in afara Lui, Allah este

Veghetor peste ei*'^' si tu nu esti chezas*^' pentru ei.

7. Astfel, [asa dupa cum le-am revelat celor de dinaintea ta] ti-am

revelat Noi un Coran arab, pentru ca tu sa previi Mama cetatilor''^' si

pe cei din Tmprejurimile ei si sa previi pentm Ziua Adunarii*^' - despre

care nu este indoiala. O parte vor fi in Rai si o parte vor fi in Vapaie.

8. Si de ar fi voit Allah, i-ar fi facut El pe ei o singura comunitate*^',

insa El lasa sa intre Tntru indurarea Sa pe cine El voieste. lar

nelegiuitii nu vor avea ocrotitor si nici ajutor.

9. Ori au luat ei ocrotitori afara de El? Allah este Ocrotitorul [Al-

WaH\;\;], El da viata mortilor si El este cu putere peste toat e.

1) Sura "Sfatului", dupa versetul 39.

2)Vezi2:l.

3) Impresionate de maretia lui Allah si de puterea Lui.

4) Si vede faptele pe care ei le savarsesc, rasplatindu-i pentru ele in Ziua

Invierii.

5) Raspunzator pentru faptele lor

6) Mekka.

7) Ziua Invierii.

8) Cu o singura religie.
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10. Si pentru orice lucru ati fi cu neintelegere, judecata asupra lui se

afla la AUah'^'. Acesta este Allah, Domnul meu, in El ma incred si la El

ma intorc [cu cainta].

11. Facatorul cerurilor si al pamantului. El a facut pentru voi soate

din voi insiva<^°' si [a facut] dobitoacele perechi*^^'. Prin aceasta va

Tnmulteste. Nu este nimic asemenea cu El<^^'. El este Cel care Aude
Totul si Cel care Vede Totul [As-Sami', Al-Basir].

12. Ale Lui sunt cheile [comorilor] cerurilor si ale pamantului; El

daruieste cu prisosinta cele spre vietuire, cui voieste El, sau le

daruieste cu masura, [cui voieste El]; El este Atoatestiutor ['AUm].

13. El v-a oranduit voua religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care

ti-am revelat-o tie si am prescris-o pentru Avraam si Moise si Isus*^'^':

"Intemeiati religia*^^' si nu va despartiti intru ea!" Li se pare prea

mare politeistilor aceea la care tu Ti chemi*^^'. Allah li alege [pentru

aceasta] pe aceia pe care El voieste si li calauzeste catre El pe aceia

care se caiesc.

14. Ei<^^' nu s-au despartit'^^' decat dupa ce le-a venit lor stiinta, din

pricina pizmei dintre ei. Si daca nu ar fi venit mai inainte un cuvant de

la Domnul tau pentru un termen hotarat, s-ar fi hotarat [numaidecat]

Tntre ei. lar aceia de dupa ei, carora le-a fost daruita Cartea spre

mostenire*^^', sunt in mare indoiala in privinta ei.

o^g^o

9) Daca apare vreo neintelegere, trebuie sa se ia ca arbitru Cartea lui Allah si

Sunna despre Profet.

10) Din specia voastra.

11) Perechi (masculi si femele) pentru diferite specii de animale.

12) Nu are nimeni calitatile Sale.

13) V-a oranduit voua religia pe care a prescris-o tuturor profetilor, de la Noe
pana la Muhammed.

14) Devotiunea exclusiva fata de Allah Cel Unic.

15) Intemeiati si pastrati religia monoteista.

16) ludeii si crestinii care au fost inainte de misiunea lui Muhammed.
17) Nu s-au separat in diferite secte.

18) Crestinii si iudeii care au mostenit scriptura dupa cei care s-au aflat in

neintelegere.
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15. De aceea, cheama-i tu [pe oameni] si mergi pe calea cea dreapta
- asa cum ti s-a poruncit*^^' - si nu urma poftelor lor! Si spune: "Cred in

toate scripturile pe care le-a trimis Allah! Mi s-a poruncit mie sa judec

cu dreptate intre voi. Allah este Domnul nostru si Domnul vostru.

Faptele noastre sunt ale noastre si faptele voastre sunt ale voastre.

Nu este cearta intre noi si voi, Allah ne va aduna pe noi, caci la El

este intoarcerea!"<2°)

16. Insa aceia care se cearta in privinta lui Allah, dupa ce s-a raspuns

[chemarii Sale]*^^', cearta lor este in van la Domnul lor'^^' si asupra lor

se abate manie si chinul aspru*^^'.

17. Allah este Cel care a trimis Cartea cu Adevarul si cu Balanta'^i).

Si de unde sa stii? Poate ca Ceasul este aproape.

18. Incearca sa-1 grabeasca aceia care nu cred in el, insa aceia care

cred sunt cu teama de el si stiu ca acesta este Adevarul. lar aceia care

se cearta asupra Ceasului, se afla in ratacire adanca.

19. Allah este Binevoitor cu robii Sai. El daruieste cele spre vietuire

cui voieste El. El este Tare, Puternic [Al-Qawi\;\;, AI-'Aziz].

20. Aceia care voieste sa semene [ogorul] Lumii de Apoi, aceluia li

vom spori Noi semanatura'^^', iar aceia care voieste sa semene [ogorul]

acestei lumi'^^', aceluia li vom da Noi din ea'^^', insa el nu va avea

parte in Lumea de Apoi.

21. Sau au ei asociati [ai lui Allah] care le-au oranduit lor religia pe
care Allah nu a ingaduit-o? Daca nu ar fi cuvantul [de amanare a]

hotararii, s-ar fi judecat intre ei. Cei nelegiuiti vor avea parte de chin

dureros.

O^i^O
19) Asa cum ti s-a revelat.

20) In Ziua Judecatii de Apoi.

21) Oamenii au raspuns si s-au supus religiei lui Allah.

22) Dupa judecata Lui.

23) Pedeapsa Infernului.

24) Dreptatea, si ca o referinta ce arata cum se rezolva neintelegerile.

25) Aceia care lucreaza pentru Viata de Apoi a izbutit in lucrul sau si faptele

sale bune vor fi sporite.

26) Placerile ei.

27) Ceva. dar nu tot ceea ce voieste el.



42 • SURAT AS-SURA

22. Tu Ti vei vedea pe cei nelegiuiti'^^' temandu-se de ceea ce au

agonisit*^^', cand [pedeapsa] se va abate asupra lor, in vreme ce aceia

care au crezut si au savarsit fapte bune se vor afla in locurile inflorite

ale Gradinilor si vor avea ei parte de tot ceea ce voiesc de la Domnul
lor. Acesta este marele bar!

23. Aceasta este ceea ce Allab le binevesteste robilor Sai care cred

si savarsesc fapte bune! Spune: "Eu nu va cer voua pentru aceasta

rasplata, afara de prietenia fata de ruda apropiata"'^^'. Aceluia care

implineste o fapta buna ii vom spori Noi binele in schimbul ei. Allah

este lertator, Multumitor [Ghafur, Sakur].

24. Sau zic ei: "El a nascocit minciuna pe seama lui Allah !"''^^'Dar de

ar voi Allah, El ar pecetlui inima ta*^^) Allah sterge desertaciunea si

intareste Adevarul cu vorbele Sale*^^'. El este Binestiutor al celor

dinlauntrul piepturilor.

25. El este Cel care primeste cainta robilor Sai si iarta pentru faptele

cele rele si El stie ce faceti.

26. El implineste [dorintele] celor care cred si savarsesc fapte bune si

le sporeste lor harul Sau, in vreme ce necredinciosii vor avea parte de
chin aspru.

27. Daca Allah i-ar inzestra cu prisosinta pe [toti] robii Sai, s-ar purta

ei cu nedreptate pe pamant, insa El trimite cu masura ceea ce

voieste. El este Binestiutor [si] Binevazator [Khabir, Basir] al robilor

Sai.

'

28. El este Cel care pogoara ploaia, dupa ce ei au fost deznadajduiti,

si intinde indurarea Sa*^*^'. El este Ocrotitor [si] Vrednic de Lauda [Al-

WaUw, Al-Hamid].

O^g^O
28) In Ziua Invierii.

29) Pentru faptele rele pe care le-au savarsit.

30) Cuvintele sunt adresate contribalilor Sai din neamul Qurays.

31) A nascocit Coranul si i 1-a atribuit lui Allah sau prin faptul ca a pretins c;

fi primit si ca a primit revelatia.

32) Astfel incat sa nu intelegi nimic.

33) Revelate Profetului.

34) Fertilitatea si belsugul generate de ploaie.
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29. Printre Semnele Sale sunt tocmeala cerurilor si a pamantului si a

vietatilor pe care le-a risipit prin ele. Dar El are puterea de a le

aduna pe ele*-^^', daca voieste.

30. Nu va loveste nici o nenorocire, decat pentru ceea ce agonisesc

mainile voastre'^^), insa El iarta multe*^'').

31. Voi nu veti putea sa[-L] slabiti pe pamant si voi nu aveti ocrotitor

siajutorafarade Allah!(38)

32. Si printre semnele Sale sunt corabiile de pe mare, ce seamana cu

muntii(35).

33. Daca voieste, El domoleste vantul si ele raman nemiscate pe
suprafata apei. Intru aceasta''^^' se afla semne''^^' pentru toti oamenii
care sunt rabdatori si multumitori.

34. Sau El le lasa sa piara''^^', pentru cele pe care le-au agonisit. Insa

El iarta mult.

35. Si sa stie cei care se cearta asupra semnelor Noastre ca ei nu vor

avea scapare!

36. Si tot ceea ce vi se da voua este bucurie trecatoare pentru viata

din aceasta lume. Insa ceea ce se afla la AUah*'^'^' este mai bun si mai
dainuitor pentru aceia care cred si se incred in Domnul lor,

37. Pentru aceia care se feresc de pacatele mari si de faptele

rusinoase si care iarta, atunci cand se maniaza,

38. Pentru aceia care raspund Domnului lor''*'^' si implinesc Ruga-
ciunea [As-Salat], iar pentru treburile lor [tin] sfat laolalta*'^^' si dau
Dania [Az-Zakat] din cele cu care li inzestram

35) In Ziua Invierii.

36) Pentru pacatele pe care le savarsiti.

37) Iarta multe pacate.

38) Daca EI vrea sa va pedepseasca. Asadar. fiti cu frica de El. caci nu veti

putea scapa prin fuga!

39) Ele fiind cu o parte vizibila, deasupra apei. si cu o parte nevazuta, de sub

apa. asemenea muntilor.

40) In mersul corabiilor pe mare.

41) Invatatura si dovada limpede a puterii lui Allah.

42) Face sa piara, prin inec, cei de pe corabii.

43) Rasplata buna.

44) Cand li cheama sa-L adore numai pe H singur.
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39. Si pentru aceia care, atunci cand nedreptatea se abate asupra

lor, ei o Tnfrunta*'^^'.

40. Rasplata pentru un rau este un rau deopotriva cu el''*'''. Insa

rasplata aceluia care iarta si care cauta impacare*'*^' se afla la Allah. El

nu-i iubeste pe cei nelegiuiti!

41. Cat despre aceia care se ajuta si izbandesc*'*^', dupa ce sunt

nedreptatiti, impotriva acestora nu este drum [pentru dojana];

42. Ci drumul pentru dojana este impotriva acelora care-i napastuiesc

pe [ceilalti] oameni si savarsesc faradelegi pe pamant'^°', fara de
dreptate. Acestia vor avea parte de chin dureros.

43. lar aceia care rabda*^*' si iarta, [sa stie ca] acesta este dintre

lucrurile inalte*^^'.

44. Aceia pe care Allah Tl duce in ratacire nu va avea, dupa El, nici un
ocrotitor. Si Ti vei vedea pe cei nelegiuiti zicand, cand vor vedea
osanda: "Oare este vreo cale pentru Tntoarcere [pe pamantj?"

45. Si-i vei vedea cum stau Tnaintea lui*^^', smeriti de umilinta, privind

cu un ochi pe furis, in vreme ce vor zice aceia care au crezut: "Cei

pierduti sunt aceia care s-au pierdut pe ei insisi si [si-au pierdut]

neamurile lor in Ziua Invierii'^'*'. Cei nelegiuiti se vor afla intr-un chin

necontenit.

46. Si nu vor avea ei nici un fel de ocrotitori care sa-i ajute afara de
Allah, iar aceia pe care Allah il duce in ratacire nu va avea nici un
drum [spre calauzirej"

45) Se consults in adoptarea de hotarari in legatura cu treburile generale ale

comunitatii. Verset important care pune in evidenta una dintre trasaturile ir

ale Islamului, devenita principiu constitutional al comunitatii islamice.

46) Se razbuna impotriva celor care sunt nedrepti cu ei.

47) Prin aplicarea legii talionului.

48) Se impaca cu dusmanul sau, iertandu-l.

49) Sau se razbuna, dupa ce au fost nedreptatiti.

50) Seamana stricaciune pe pamant.

51) Raul care i se face.

52) Lucrurile care necesita hotarare si fermitate.

53) A focului, adica a iadului.

54) Expunandu-se la pedeapsa vesnica.
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47. Ascultati de Domnul vostru inainte de a veni o Zi de la Allah, [Zi]

pentru care nu este amanare! In Ziua aceea nu va fi pentru voi nici

scapare, nici tagaduire*^^'.

48. Daca ei se indeparteaza, Noi nu te-am trimis la ei ca pazitor

peste ei'^^', ci tu nu esti dator decat numai cu vestirea. Cand li dam
Noi omului sa guste indurare din partea Noastra, atunci se bucura el

de ea, insa daca il loveste pe el un rau, pentru ceea ce au savarsit

mainile sale mai inainte, atunci omul este nemultumitor*^^'.

49. A lui Allah este stapanirea cerurilor si a pamantului. El creeaza

ceea ce voieste si daruieste El copile cui voieste si daruieste El baieti

cui voieste,

50. Sau da El si baieti si copile si-1 face sterp pe eel pe care El

voieste. El este Atoatestiutor [si] Atotputernic ['Alim, Qadir].

51. Unui om nu i se cuvine ca Allah sa-i vorbeasca decat numai
printr-o revelatie, sau din spatele unui val<^^', sau [prin] trimiterea unui

trimis'^5' care reveleaza, cu Voia Sa, ceea ce El voieste. Cu adevarat. El

este Cel Preainalt si Intelept ['Ah\;\;, Hakim].

52. Astfel, ti-am revelat Noi un Duh*^'^', la porunca Noastra. Tu nu ai

stiut [mai inainte] ce este Cartea*^^' si ce este credinta, insa Noi am
facut-o lumina cu care calauzim pe cine voim dintre robii Nostri. Si tu

calauzesti pe un drum drept,

53. Pe drumul lui Allah, ale caruia sunt cele din ceruri si de pre

pamant(*^2) si catre Allah se indreapta [toate] lucrurile'^^'.

O^^O
55) Nu veti putea sa tagaduiti ceea ce ati savarsit, pentru ca faptele voastre sunt

socotite.

56) Ca sa le supraveghezi faptele si sa le inregistrezi.

57) Si tagaduieste binefacerile lui Allah.

58) Astfel incat eel caruia ii vorbeste sa-L auda, dar sa nu-L vada, asa cum i-a

vorbit lui Moise.

59) Dintre ingerii Sai, asa cum 1-a trimis pe arhanghelul Gavriil.

60) Coranul, dar dupa o alta interpretare si arhanghelul Gavriil.

61) Coranul.

62) Fapturi si bunuri.

63) In Ziua de Apoi, pentru a judeca intre ele cu dreptate si a rasplati dupa
cuviinta.
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HJI SURAT AZ-ZUKHRUF<i)

(Mekkana [63]; 89 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

l.Ha', Mim.(2)

2. Pe Cartea cea limpede!'^'

3. Noi 1-am facut un Coran arab, pentru ca voi sa pricepeti.

4. El este la Noi, in Mama Cartii''^', preainalt si plin de intelepciune.

5. Oare sa indepartam Noi Indemnarea'^' de la voi, pentru ca voi

sunteti un neam de pacatosi?!

6. Si cati profeti le-am trimis Noi neamurilor celor dintai!

7. Insa nu a venit nici un profet la ei fara sa-1 ia in deradere!

8. Si i-am nimicit Noi [pe altii] mai puternici decat ei si a umblat pilda

Tnaintasilor dintai!

9. Si daca-i intrebi pe ei "Cine a facut cerurile si pamantul?", raspund
ei: "Le-a facut Cel Puternic [si] Atoatestiutor [Al-'Aziz, AI-'AliwY."

10. [El este] Acela care v-a facut voua pamantul ca un pat'^' si v-a

facut voua pe el carari'^' pentru ca voi sa fiti calauziti*^'.

11. Si El este Acela care a facut sa pogoare apa din cer, cu masura
cuvenita*^', si cu ea am dat Noi viata unei tari moarte'^^'. Astfel veti fi

si voi scosi [din morminte]*^^'.

I) "Podoabele de aur", dupa versetul 30.

2)Vezi2 ; 1.

3) Jur pe Coranul cel clar!

4) Prin "mama a ceva" se intelege originalul respectiv, iar in acest context se au

in vedere Tablele pastrate, sau dupa o alta interpretare, se are in vedere stiinta

5) Coranul.

6) Ca un pat intins pe care sa va asezati.

7) Sa le urmati in cautarea celor necesare traiului si in comertul vostru.

8) Urmand drumurile acestea catre locurile unde vreti sa ajungeti.

9) In cantitatea necesara.

10) Lipsita de vegetatie.

II) Dupa ce veti muri.
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12. Si El este Acela care le-a creat pe toate soiurile'^^) gj y_a fgcut

voua corabiile si dobitoacele pe care le calariti*^'^',

13. Ca sa va asezati pe spinarile lor si sa pomeniti indurarea

Domnului vostru, cand sedeti pe ele*^'^', zicand: "Slava Celui care ni

le-a supus noua pe acestea pe care noi nu am fi putut sa le stapanim!

14. Si noi la Domnul nostru ne vom intoarce!"

15. Si ei 1-au facut dintre robii Sai parte*^^'. Omul este nemultumitor
invederat!

16. Sau Si-a luat El copile din cele pe care le-a creat si v-a dat numai
voua baieti"!

17. Si cand i se vesteste unuia dintre ei ceea ce el a dat ca pilda

pentru Cel Milostiv [Ar-Rahman]''^'^\ atunci fata sa devine intunecata*^''

si el este plin de manie.

18. Oare pe cineva care este crescut in podoabe'^^' si care intr-o

cearta nu este in stare sa se apere, cu dovada limpede?*^^'

19. Si-i fac ei pe ingerii, care sunt robii Celui Milostiv [Ar-Rahman],
copile! Au fost ei martori la facerea lor?'^^' Marturisirea lor'^^' se va

scrie si vor fi ei intrebati.

20. Si zic ei: "Daca ar fi voit Cel Milostiv [Ar-Rahman], noi nu i-am fi

adorat pe ei!" Insa ei nu au nici o stiinta despre aceasta, ci numai
nascocesc.

21. Sau le-am daruit Noi o Scriptura'^^' mai inainte de el'^-^' si ei se

tin strans de ea?

O^^O
12) Dupa o alta interpretare: le-a creat pe toate perechi.

13) V-a supus corabiile, ca sa le folositi, si unele soiuri de dobitoace, ca sa le

calariti.

14) Supunandu-le.

15) Politeistii I-au facut lui Allah o parte dintre creaturile Sale, socotindu-i pe
ingeri fiice ale Lui.

16) Cand i se vesteste unuia dintre ei nasterea unci fete.

17) De tristete.

18) Fetele.

19) Pe acestea I le-ati facut voi parte a lui Allah?

20) Au fost ei de fata cand Allah i-a creat pe ingeri?

21) Afirmatia lor ca ingerii ar fi fete.

22) Care sa le ingaduie credinta in idoli?

23) De Coran.



43 • SURAT AZ-ZUKHRUF

22. Ba ei zic: "Noi i-am gasit pe parintii nostri intr-o credinta si noi ne
calauzim dupa urmele lor"*^'^'.

23. Tot astfel nu am trimis Noi in nici o cetate un prevenitor mai
Tnainte de tine, fara ca cei imbuibati din ea sa nu zica: "Noi i-am gasit

pe parintii nostri Tntr-o religie si noi ne calauzim dupa urmele lor!"

24. A zis*^^': "Chiar daca eu v-as aduce voua o calauzire mai buna
decat aceea in care i-ati gasit pe parintii vostri?" 1-au raspuns: "Noi nu
credem in cele cu care ati fost trimisi!"*^^'

25. Si Noi Ne-am razbunat pe ei'^''' si priveste care a fost sfarsitul

acelora care au tagaduit!

26. Si cand a zis Avraam tatalui sau'^^' si neamului sau: "Eu ma dezic

de aceia la care va inchinati voi,

27. Afara de Cel care m-a facut pe mine*^^' si care ma va calauzi!"

28. Si el [Avraam] a facut-o*'^°' [aceasta afirmatie] un cuvant care sa

ramana pentru urmasii sai. Poate ca ei se vor Tntoarce*^^'.

29. Si Eu le-am daruit acestora si parintilor lor*^^' bucurie, pana ce a

venit la ei Adevarul*^^' si un Trimis care sa faca lucrurile deslusite.

30. Si cand a venit Adevarul la ei, au zis ei: "Aceasta este vrajitorie si

noi nu credem in ea!"

31. Si au zis ei: "De ce nu a fost trimis acest Coran unui om de vaza

din cele doua cetati?"'^'!'

O^^O
24) Ei nu au nici un alt argument, afara de imitarea parintilor lor.

25) Cel care i-a avertizat, adica profetul cetatii respective.

26) Trecerea de la singular la plural implica faptui ca raspunsul necredinciosilor

li are in vedere atat pe Profet, cat si pe cei care au imbratisat religia Sa.

27) Nimicindu-i.

28) Adu-ti aminte cand Avraam a spus aceste vorbe tatalui sau!

29) Eu nu sunt in nici un fel vinovat pentru ca voi adorati alti zei in afara de
Allah care m-a creat.

30) Marturia despre Allah Cel Unic.

31) La credinta lui Allah Cel Unic.

32) Neamului din Mekka.
33) Coranul.

34) Aluzie la Al-Walid ibn al-Maghira de la Mekka si Urwa ibn Mas'ud de la At-

Ta'if - capetenii si bogatasi care s-au opus propovaduirii Islamului in vremea lui

Muhammed.
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32. Oare ei impart indurarea*'^^' Domnului tau? Noi le-am impartit lor

cele spre trebuinta in viata din aceasta lume si i-am ridicat pe ei unii

deasupra altera, in trepte, pentru ca unii dintre ei sa-i puna pe altii sa

lucreze. lar indurarea Domnului tau este mai buna decat ceea ce

aduna ei.

33. Si de n-ar fi oamenii o singura comunitate'^^', am fi facut Noi
pentru casele celor care-L tagaduiesc pe Cel Milostiv [Ar-Rahman]
acoperisuri si scari de argint, pe care ei sa urce,

34. Si usi*-^^' pentru casele lor si divanuri'^S) pe care sa stea rezemati,

35. Si podoabe de aur. Dar toate acestea nu sunt decat bucurie

trecatoare din viata din aceasta lume, in vreme ce Viata de Apoi'-^^' se

afla la Domnul tau, pentru cei cu frica*'^^'.

36. Cat despre acela care se intoarce de la Indemnarea Celui Milostiv

[Ar-RahmanY'^'^\ aceluia li vom orandui Noi un seitan care-i va fi

tovaras nedespartit.

37. Si ei<'^2' ii vor abate pe ei de la drum, in vreme ce ei''^^' vor socoti

ca sunt bine calauziti.

38. Astfel incat el, cand va veni la Noi, va zice tovarasului sau*'^'^':

"Vai! De ce nu este intre mine si tine distanta dintre cele doua
rasariturilCi^' Ce rau tovaras ai fost!!"

39. Si nu va va fi voua de nici un folos in Ziua aceea - de vreme ce voi

ati fost nelegiuiti - ca veti fi voi impreuna la osanda!

40. Si oare tu poti sa-i faci sa auda pe cei surzi si-i poti calauzi pe cei

orbi si pe eel care se afla in ratacire invederata?

O^^O
35) Aici profetia.

36) Care sa nu creada in Allah.

37) Tot din argint.

38) Asemenea din argint.

39) Cu podoabele ei.

40) De Allah.

41) Coranul revelat de Allah.

42) Seitanii. diavolii.

43) Politeistii.

44) Cel care s-a inters de la indemnarea lui Allah ii va zice seitanului care-1 ir

teste pe el.

45) Prin cele doua rasarituri se au, de fapt, in vedere Rasaritul si Apusul.
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41. Fie ca Noi te vom lua pe tine si Ne vom razbuna pe ei,

42. Fie ca iti vom arata tie ceea ce le-am fagaduit lor''*^', caci Noi
avem putere asupra lor.

43. Tu tine-te cu putere de ceea ce ti-a fost revelat''^'', caci tu esti pe
drum drept.

44. El''^^' este doara indemnare*'*^' pentru tine si pentru neamul tau si

voi veti fi intrebati.

45. Intreaba-i pe trimisii Nostri, pe care i-am trimis inainte de tine'^'-'',

daca am facut Noi alte divinitati, afara de Cel Milostiv [Ar-Rahman],
ca sa fie adorate!

46. Si 1-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre la Faraon si la

dregatorii sai si a zis el: "Eu sunt Trimisul Stapanului lumilor!"

47. Dar cand le-a aratat lor semnele Noastre, au ras ei de ele.

48. Si nu le-am aratat Noi nici un semn care sa nu fi fost si mai mare
decat sora lui*^^'. Si i-am apucat Noi cu chinul, in nadejdea ca ei se vor

Tntoarce [la Noi].

49. Si au zis ei: "O, vrajitorule! Roaga-te pentru noi Domnului tau,

pentru legamantul ce 1-a facut cu tine'^^' si noi vom urma calea cea

dreapta!"

50. Si cand Noi am indepartat chinul de la ei, atunci iata-i pe ei cum
si-au calcat fagaduinta.

51. Si Faraon a strigat catre neamul sau, zicand: "O, neam al meu!
Oare nu sunt ale mele imparatia Egiptului si aceste paraie care curg

la picioarele mele? Oare voi nu vedeti?'^^'

46) Pedeapsa promisa lor.

47) Religia lui Allah, Islamul.

48) Coranul.

49) Se poate intelege si o mandrie sau o cinste pentru neamul tau.

50) Cu Tora si cu Evanghelia.

51) Cel anterior lui.

52) Promisiunea facuta lui Moise de a indeparta pedeapsa de la aceia din

neamul lui Faraon care cred in Allah si in mesajul Sau adus de Moise.

53) Puterea mea?
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52. Oare nu sunt eu mai bun decat acesta care este umilit si abia de

poate grai?(54)

53. De ce nu i se arunca lui bratari de aur sau de ce nu vin cu el

ingerii pentru a-1 insoti?"*^^'

54. Si astfel 1-a amagit el pe neamul sau si ei s-au supus, fiindca ei

erau un neam de nelegiuiti.

55. Si cand Ne-au suparat'^^' pe Noi, Ne-am razbunat Noi pe ei si

i-am inecat pe toti.

56. Si i-am facut Noi [printre cei] trecuti si pilda pentru cei de dupa
ei(57);

'
'

57. Si cand a fost dat fiul Mariei ca pilda, atunci neamul tau s-a

veselit,

58. Zicand ei: "Oare zeii nostri sunt mai buni sau el?" Si nu ti 1-au dat

tie ca pilda, decat pentru cearta. Ba ei sunt un neam [de oameni]
galcevitori.

59. El'^^' nu este decat un rob, asupra caruia Noi ne-am revarsat

harul Nostru si din care am facut o pilda pentru fiii lui Israel.

60. Si de am fi voit Noi, am fi facut in locul vostru ingeri care sa va

urmeze pe pamant'^^'.

61. Si el*^°' va fi un semn pentru Ceas; deci nu va indoiti in privinta lui

si urmati-ma pe mine, caci aceasta'*^^' este o cale dreapta!

54) Faraon a zis aceasta pentru a-1 insulta pe Moise, referindu-se la un defect

de vorbire al acestuia, care 1-a insotit din copilarie pana cand a fost ales ca profet

(vezi 20 : 25-36).

55) Pentru a-1 ajuta si a intari spusele lui.

56) Ca urmare a supunerii fata de dusmanul Nostru si acceptarii minciunilor

sale, tagaduirii semnelor lui Moise si incaicarii legamintelor lor.

57) Pilda pentru necredinciosii de dupa ei.

58) Isus.

59) Sa fie in locul vostru pe pamant.

60) Pronumele se refera aici la Isus, intoarcerea lui pe pamant fiind un semn al

apropierii Zilei Judecatii.

61) Coranul sau cele la care va chem.
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62. Si sa nu va abata pe voi Seitan*^^', caci el va este dusman
invederat!

63. Si cand a venit Isus cu semnele limpezi, a zis el: "Am venit la voi

cu intelepciunea, pentru a va limpezi voua unele [din lucrurile] in care

voi sunteti deosebiti*'^-^'. Fiti cu frica de Allah si dati-mi ascultare!

64. AUah*^'*' este Stapanul meu si este Stapanul vostru, asadar

adorati-L pe El! Aceasta este calea cea dreapta!"

65. Dar sectele s-au certat intre ele**^^'. Si vai acelora care au fost

nedrepti pentru chinul unei Zile dureroase!

66. Oare asteapta ei*^^' altceva decat sa vina asupra lor Ceasul,

deodata, fara ca ei sa-si dea seama?

67. Prietenii'^^' Tsi vor fi in Ziua aceea dusmani unii altora, afara de
cei cu frica<^^).

68. "O, robii Mei! Fiti fara teama in Ziua aceasta'^^' si nu va intristati,

69. Aceia care credeti in semnele Noastre*'*^' si sunteti musulmani!

70. Intrati in Rai, voi si soatele voastre, si va veti bucura voi!"

71. Se va trece printre ei cu tipsii de aur si cupe; in el*^^' se va afla

tot ceea ce poftesc sufletele si place ochilor*'^'. "Si in veci veti ramane
voi in el,

72. Caci acela este Raiul ce vi s-a dat ca mostenire pentru ceea ce ati

Tmplinit'^2)^

o^g^o
62) De la aceasta cale.

63) Dintre preceptele Torei si altele.

64) Dumnezeul Unic.

65) In privinta lui Isus: unii

Dumnezeu, iar altii au vazut in

66) Quraysitii din Mekka.
67) Prietenii intru pacate.

68) Aceia care sunt prieteni in supunerea fata de Allah si in dragostea pentru

e.

69) Fara teama de pedeapsa.

70) Slujitorii lui Allah pomeniti in versetui

71) In Rai.

72) Sa fie vazut sau cand este vazut.

73) Faptele bune pe care le-ati implinit.
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73. Si in el veti avea multe roduri din care veti manca".

74. lar nelegiuitii vor petrece in veci in chinurile Gheenei,

75. Care nu se vor potoli pentru ei si vor fi fara de nadejde in ele.

76. Si Noi nu i-am nedreptatit pe ei*^'^', ci s-au nedreptatit*^^'.

77. Si ei vor striga'^S): "O, Malik!*") Sa ne piarda Domnul tau!"(78)lar

el(79)le va raspunde: "Voi veti ramane astfel [vesnic]!"

78. Noi am venit la voi cu Adevarul, insa cei mai multi dintre voi

urasc Adevarul!

79. Au luat ei vreo hotarare?'^^' Vom hotar! si Noi!'^!'

80. Sau cred ei ca Noi nu auzim taina lor si discutia lor in soapta? Ba
da! lar trimisii Nostri la ei scriu'^^'.

81. Spune: "Daca ar avea Cel Milostiv [Ar-Rahman] un fiu, eu as fi

primul dintre adoratori!'^^'

82. Marire Stapanului cerurilor si pamantului, Stapanul Tronului! El

este mai presus de ceea ce ei vorbesc [despre El]!*^'^'

83. Lasa-i pe ei sa se afunde si sa se joace, pana ce se vor intalni cu

Ziua lor(85), care le-a fost fagaduita!

84. El este Cel care este Domn in cer si care este Domn pe pamant;
El este Cel Intelept [si] Atoatestiutor [Al-Hakim, Al-'AUm]\

O^^O
74) Cu pedeapsa aceasta.

75) Pentru ca nu au crezut in Allah.

76) Dupa ce vor fi intrat in Infern.

77) Numele ingerului insarcinat cu paza Infernului.

78) Pentru a scapa de chinuri.

79) Malik.

80) Este vorba de mekkanii care cauta un mijloc pentru a-1 suprima pe

Muhammed.
81) O pedeapsa aspra ce-i va umili pe ei.

82) Ingerii inregistreaza ceea ce spun ei.

83) Dintre adoratorii acestui fiu.

84) Ca EUr avea un fiu.

85) Ziua Invierii.
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85. Binecuvantat este Cel a caruia este imparatia cerurilor si a

pamantului si a celor dintre ele. La El este stiinta despre Ceas si la El

va veti intoarce.

86. Si nu au putere aceia pe care li cheama in afara de El, ca sa

mijloceasca, ci numai aceia care fac marturie despre Adevar si care

Stiu(86).

87. Si daca li intrebi cine i-a creat pe ei, vor raspunde: "Allah!"

Atunci cum de se intorc ei?*^^'

88. Si la El este stiinta despre graiul lui'^^': "Doamne, acestia'^^' sunt

un neam [de oameni] care nu cred!"

89. Deci, indeparteaza-te de ei si spune: "Pace!"'^°', caci ei vor afla [in

curand]*^-^'

O^^O

86) Ca mijlocirea nu este posibila fara ingaduinta lui Allah.

87) De la Adevar sau de la adorarea numai a Lui.

88) Cuvantul lui Muhammed catre Domnul sau.

89) La care m-ai trimis.

90) Nu pentru a-i saluta pe ei, ci pentru a-i vesti ca-i parasesti pe e:

91) Adevarul celor cu care ai fost trimis.
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HU SURAT AD-DUKHAN<i'

(Mekkana [64]; 59 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ha', Mim.(2)

2. Pe Cartea cea limpede!'^'

3. Noi am trimis-o Tntr-o noapte binecuvantata''^' - caci Noi am fost cu

adevarat prevenitori*^' -,

4. In care se hotarasc toate randuielile intelepte,

5. Printr-o porunca de la Noi, caci Noi suntem Cel care trimite*^',

6. Ca Tndurare de la Domnul tau Cel Care Aude Totul [si este] Atoate-

stiutor [As-Sami', AI-'Alim],

7. Stapanul cerurilor si al pamantului si al celor ce sunt intre ele, daca
voi sunteti cu credinta.

8. Nu exists alta divinitate afara de El; El da viata si da moarte si El

este Stapanul vostru si Stapanul parintilor vostri cei dintai.

9. Insa ei sunt in Tndoiala*^' si rad<^'.

10. Deci, asteapta'5' o zi in care cerul va veni cu un fum invederat'^*^',

1) "Fumul": numita astfel dupa acest cuvant care apare in versetui 10.

2) Vezi 2 : 1.

3) Coranul. Jur pe Coranul cel cu versete si semne limpezitoare pentru calea

Adevarului.

4) Una din noptile dintre 23-27 Ramadan (de obicei sarbatorita in 26/27
Ramadan), in care Profetul Muhammed a avut prima revelatie.

5) Fata de cei care au ignorat intelepciunea si forta dovezilor

6) Mesagerii.
_

7) In privinta Invierii.

8) De tine.

9) Pentru aceia care se indoiesc.

10) Versetele 10-16: Motiuul reuelarii lor: Ibn Mas'ud a spus: Cand quraysitii

s-au razvratit impotriva Profetului - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -.

el a chemat sa se abata asupra lor cativa ani asemanatori cu anii lui losif. Si au

avut ei parte de seceta si de osteneala, Incat au ajuns sa manance oase. Omul a

inceput sa priveasca inspre cer si sa vada ca un fel de fum intre el si intre cer. din
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11. Care-i va invalui pe oameni. Aceasta va fi o osanda dureroasa.

12. "Doamne, indeparteaza osanda de la noi, caci noi [acum]

credem!"*^^'

13. De unde le-a venit lor aceasta indemnare, cand a venit la ei un
Trimis limpede,

14. lar ei s-au intors de la el si au zis: "El este om invatat [de catre

altii], un nebun!"

15. Noi vom indeparta putin osanda, iar voi veti reveni [tot asa]'^^'.

16. Dar intr-o Zi'^^' vom lovi cu asprimea cea mai mare si atunci Noi
Ne vom razbuna.

17. Mai inainte de ei am incercat Noi neamul lui Faraon, cand a venit

la ei un trimis nobil*^'^'

18. [Si le-a zis lor]: "Aduceti-i la mine*^^' pe robii lui Allah, caci eu

sunt un trimis vrednic de incredere

19. Si nu va ridicati cu semetie impotriva lui Allah, caci eu va aduc
dovada limpede

20. Si eu caut aparare la Domnul meu si Domnul vostru pentru ca voi

sa nu ma loviti cu pietre, [pentru a ma ucide],

21. lar daca nu voiti sa ma credeti, stati departe de mine!"

O^^O
pricina istovirii. Atunci, Allah PreainaltuI a revelat: "Deci, asteapta o zi m care

cerul va veni cu un fum vizibil!" A venit Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecu-

vanteze si sa-l miluiasca! - si i-au zis lui: O, Trimis al lui Allah, roaga-te sa pogoare
ploaia peste tribul Modar, caci ei sunt ca si pieriti! Si s-a rugat el si a coborat

ploaia pentru ei. Atunci a fost revelat: "Noi vom indeparta putin pedeapsa, iar voi

veti reveni [tot asaj". Si cand au avut ei parte de belsug, au revenit la starea lor

anterioara si atunci a revelat Allah: "Dar intr-o Zi vom lovi cu asprimea cea mai
mare si atunci Noi Ne vom razbuna".

11) Suntem hotarati sa credem, spun necredinciosii, cand vad pedeapsa lui

Allah, incercand sa scape de ea.

12) Noi vom indeparta de la voi pedeapsa, dar fara indoiala, voi veti reveni

la necredinta si tagaduire.

13) Ziua Invierii sau ziua bataliei de la Badr, dupa o alta interpretare.

14) Am incercat neamul lui Faraon, trimitandu-1 la el pe Moise pentru a-1 chema
la credinta, insa el a preferat necredinta.

15) Cu mine.
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22. Si L-a chemat el pe Domnul lui, [zicand]: "Acestia sunt un neam
de oameni nelegiuiti!"

23. "Deci, purcede noaptea impreuna cu robii Mei!'^*^' Insa voi veti fi

urmariti !<!'''

24. Si lasa marea linistita!*^^' Ei sunt osteni sortiti inecului!"

25. Gate gradini si izvoare au lasat [in urma lor]*^^',

26. Gate ogoare si locuri minunate

27. Si cate placeri de care s-au bucurat ei!'^'-''

28. Asa!<2^' Si am lasat Noi un alt neam care sa-i mosteneasca,

29. Si nu i-au plans pe ei nici cerul, nici pamantul si nu li s-a dat lor

nici un ragaz'^^'.

30. Si i-am mantuit Noi pe fiii lui Israel de osanda cea umilitoare'^S)^

31. De Faraon care era ingamfat si intrecea masura.

32. Si Noi i-am ales pe ei cu buna stiinta peste [toate] lumile'^'^'

33. Si le-am dat lor semne in care s-a aflat incercare limpede'^^',

34. lar acestia zic:

35. "Nu este pentru noi decat prima noastra moarte si nu vom mai fi

noi readusi la viata;

36. Aduceti-i [inapoi] pe parintii nostri, daca graiti voi adevarl'''^*^'

37. Oare sunt ei mai buni sau neamul lui Tubba''^'' si cei de dinainte

de ei? Noi i-am facut sa piara, pentru ca ei au fost nelegiuiti.

16) Allah a raspuns cererii sale si i-a revelat sa piece impreuna cu neamul sau

in timpul noptii.

17) De Faraon impreuna cu neamul sau, pentru a va aduce inapoi in robie.

18) Nu o mai lovi cu toiagul.

19) Dupa ce au pierit inecati.

20) Femei, averi si slujitori.

21) Asa i-am scos Noi.

22) Fata de termenul hotarat pentru pedeapsa.

23) Din robia lui Faraon.

24) I-am preferat celorlalte lumi din vremea lor

25) Ca sa vedem ce vor face.

26) Despre readucerea noastra la viata.

27) Titlu sau nume de familie al regilor din regatul Himyar, din Yemen.
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38.0 Si nu am facut Noi cerurile si pamantul si cele ce se afla intre

ele, jucandu-ne*^^'.

39. Nu le-am facut Noi decat intru adevar, insa cei mai multi dintre ei

nu stiu.

40. Ziua despartirii'^^' este timpul hotarat pentru ei toti,

41. O Zi in care un aliat nu va putea fi de nici un folos unui [alt] aliat

si in care ei nu vor fi ajutati,

42. Afara^de acela caruia Allah li va arata indurare, caci El este

Puternic si Indurator [Al-'Aziz, Ar-Rahim].

43. Fara indoiala ca pomul Zaqqum*^^'

44. Va fi hrana pacatosului.

45. Ca smoala topita va fierbe in pantece,

46. Ca apa clocotita.

47. "Apucati-1'^^' si carati-1 pe el in mijlocul ladului!

48. Apoi turnati asupra capului sau din chinul apei fierbinti!"*^^'

49. [Si i se va zicej: "Gusta! Tu [care pretindeai ca esti] puternic si

nobil!

50. Aceasta*^'^' este aceea de care va indoiati!"

51. Cei cu frica [de Allah] se vor afla intr-un loc sigur,

52. In gradini si printre izvoare,

53. Vor purta straie de matase si brocart, sezand fata in fata.

54. Intocmai asa! Si le vom da Noi ca soate hurii cu ochii mari.

55. Si in ele vor cere in deplina liniste tot felul de fructe.

28) In desert.

29) Ziua Judecatii de Apoi. in care oamenii vor fi despartiti dupa faptele lor

si hotararea lui Allah.

30) Pomul din Infern. (

31) Pe pacatos.

32) Care sa i se prelinga pe tot capul.

33) Aceasta pedeapsa.
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56. Nu vor gusta in ele moartea, afara de moartea cea dintai*'^'^'. Si

Allah ii va feri pe ei de chinul ladului.

57. Aceasta este ca indurare de la Domnul tau si aceasta este marea
izbanda.

58. Si Noi 1-am facut usor [Coranul], in limba ta, astfel incat ei sa ia

aminte!'^^'

59. Asteapta si ia seama, asadar, fiindca si ei asteapta si iau

seama'3^'!

O^^O

34) Evlaviosii din Paradis nu vor mai avea parte de mo.

savarsit din viata pamanteasca.

35) Sa traga invataminte din preceptele si invataturile lui.

36) Aceasta este o promisiune ca Muhammed va izbandi ;

e pentru ei si Allah si-a implinit fagaduinta Sa.
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HU SURAT AL-JATHIYA<i)

(Mekkana [55]; 37 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurdtor

1. Ha', Miin.(2)

2. Revelarea Cartii este de la Allah Cel Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz,

Al-Hakim].

3. In ceruri si pe pamant sunt semne pentru cei care cred.

4. Si in propria voastra faptura si in vietatile*-^' pe care El le-a risipit

se afla semne pentru un neam de oameni care cred cu tarie.

5. Si in schimbarea noptii si zilei si in hrana pe care Allah a pogorat-o

din cer''*' si a inviat pamantul cu ea, dupa ce el a fost mort, si in

schimbarea vanturilor se afla semne pentru un neam de oameni care

pricep.

6. Acestea sunt versetele lui Allah pe care Noi ti le recitam in tot

adevarul. Si in ce cuvant ar mai putea ei sa creada, dupa [cuvantul lui]

Allah si dupa semnele Lui?*^'

7. Vai pentru tot mincinosul pacatos!

8. Cine aude versetele lui Allah*^' care i se recita, apoi staruie cu

Tngamfare'^', de parca nu le-ar fi auzit. Deci vesteste-i'^' lui osanda
dureroasa!

9. lar daca stie ceva din versetele Noastre, el le ia in ras. Acestia vor

avea parte de osanda umilitoare;

O^^O
1) In traducere "Cea cazuta in genunchi", dupa versetul 28.

2)Vezi2:l.

3) Toate vietuitoarele pamantului, cu exceptia omului.

4) Aici ploaia aducatoare de hrana.

5) Dupa semnele Lui si dupa dovezile Lui minunate.

6) Versetele Coranului.

7) In tagaduirea lor

8) Avertizeaza-1 pe el.
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10. in urma lor'^' se afla Gheena si nu le vor fi lor de folos nimic din

cele pe care le-au agonisit'^°' si nici ceea ce si-au luat ei ca aliati in

locul lui AUah*^^'. Si vor avea ei parte de mare chin.

11. Aceasta*^^' este o calauza, iar aceia, care tagaduiesc versetele

Domnului lor, vor avea parte de chinurile unei osande dureroase.

12. Allah este Acela care v-a supus voua marea, ca sa pluteasca

vasele pe ea, la porunca Sa, si pentru ca voi sa umblati in cautarea

harului Sau*^^'. Poate ca voi veti fi multumitori!*^'^'

13. Si El v-a supus voua toate cele care se afla in ceruri si care se

afla pre pamant; toate sunt de la El. Si intru aceasta se afla semne
pentru un neam de oameni care chibzuiesc'^^'.

14. Spune acelora care cred sa-i ierte pe aceia care nu nadajduiesc in

zilele lui Allah'^^', in care El va rasplati [fiecare] neam [de oameni]
dupa cele pe care le-au agonisit!

15. Acela care implineste binele o face pentru sufletul sau, iar acela

care savarseste raul [o face] impotriva lui. Apoi, la Domnul vostru veti

fi adusi.

16. Noi le-am dat fiilor lui Israel Cartea*^^', intelepciunea, profetia si

i-am inzestrat pe ei cu bunuri si i-am ales inaintea celorlalte lumi'^^'.

17. Noi le-am dat semne limpezi asupra Poruncii'^^', insa ei nu au fost

in neintelegere decat dupa ce le-a venit stiinta, din pricina nelegiuirii

lor. Domnul tau va judeca intre ei in Ziua Invierii cu privire la cele

asupra carora au fost in neintelegere.

9) Dupa moartea lor.

10) Cum sunt averile si urmasii; pentru a-i apara impotriva pedepsei lui Allah.

11) Zeii pe care i-au adorat sau capeteniile lor. carora le-au dat ascultare in

necredinta lor.

12) Coranul.

13) Facand comert si pescuind.

14) Pentru binefacerea supunerii marii si-L veti adora numai pe Ei.

15) La versetele lui Allah si la dovezile Sale si vor trage invataminte din ele.

16) Nu se tem de puterea lui Allah si de pedeapsa Lui.

17) Tora.

18) I-am preferat pe ei celorlalte neamuri din vremea lor, dandu-le lor ceea ce

nu le-am dat celorialti.

19) Legiie impuse anterior, care aveau legatura cu obligatiile religioase

continute in Tora si cu anuntarea profetiei lui Muhammed.
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18. Apoi te-am asezat Noi pe calea cea adevarata a religiei*^°'.

Urmeaz-o, asadar, si nu urma poftelor celor care nu stiu!*^-^'

19. Ei nu-ti vor fi de nici un folos, in fata lui Allah*^^'. Cei nedrepti Tsi

sunt aliati unii altera, in vreme ce Allah este Ocrotitorul celor cu frica.

20. Acesta*^^' contine dovezi limpezi pentru oameni, ocarmuire si

Tndurare pentru un neam de oameni care cred cu tarie.

21. Ori socotesc<24) aceia care au savarsit fapte rele ca li vom tine pe
ei deopotriva cu aceia care au fost cu credinta si au implinit fapte

bune, atat in viata lor cat si dupa moartea lor? Rau judeca ei!

22. Allah a creat cerurile si pamantul in adevar si pentru ca fiecare

suflet sa fie rasplatit dupa ceea ce a agonisit. Si ei nu vor fi

nedreptatiti'^^'.

23. II vezi'26) tu pe aceia care si-a luat pofta sa drept Dumnezeu al lui

cu buna stiinta*^^' si pe care Allah Tl duce in ratacire si-i pecetluieste

auzul sau si inima sa si Tntinde un val peste vederea lui? Cine-1 va

calauzi pe el dupa Allah? Oare voi nu luati aminte'^^)?

o^g^o

20) Porunca religiei.

21) PoliteistUor.

22) Nu vor putea indeparta de la tine mania si pedeapsa lui Allah, daca nu

urmezi calea Lui.

23) Coranul.

24) Isi inchipuie.

25) La rasplata faptelor lor.

26) Spune-Mi!

27) Ca el urmeaza o cale gresita.

28) Motivul revelarii: S-a relatat ca Abu Jahl se plimba intr-o noapte prin casa

irnpreuna cu Al-Walid ben al-Mughira, discutand despre Profet - Allah so-/ binecu-

vanteze si sa-l miluiasca! Si a zis Abu Jahl: Eu stiu ca el spune adevarul! Si l-a

intrebat celalalt: Dar cum de ai ajuns sa crezi asa ceva? lar el i-a raspuns atunci:

Noi il numeam in vremea copilariei "eel sincer si demn de incredere", iar acum,

cand este un om in toata firea, il socotim pe el mincinos si viclenitor? Jur ca eu

stiu ca el spune adevarul! Atunci l-a intrebat: Si ce te impiedica sa-l crezi si sa

crezi in el? Si i-a raspuns: O sa zica fetele din tribul Qurays ca eu il urmez pe
orfanul lui Abu Talib pentru o bucata de paine, jur pe Al-Lat si Al-'Uzza ca nu-l

urmez niciodata! Atunci a fost revelat versetul.
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24. Ei zic: "Nu este decat viata noastra pamanteasca! Noi murim si

traim si nu ne face pe noi sa pierim decat numai timpul!" Insa ei nu au

stiinta despre aceasta, ci ei doar isi inchipuie.

25. lar cand li se recita lor versetele Noastre cele limpezi, atunci nu
au ei alt temei decat sa spuna: "Faceti-i sa revina pe parintii nostri, de
graiti voi adevar!"

26. Spune: "Allah va da viata, apoi va da moarte, apoi va va aduna
pe voi in Ziua Invierii! Nu este indoiala intru aceasta, insa cei mai
multi oameni nu stiu.

27. A lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului*^^', iar in Ziua

cand va sosi Ceasul, in Ziua aceea vor pierde cei care o iau in

desertOO).

28. Si vei vedea fiecare comunitate cazuta in genunchi'^^'. Fiecare

comunitate va fi chemata la cartea sa. "Astazi veti primi voi rasplata

pentru ceea ce ati savarsit!

29. Aceasta este cartea Noastra*^^', care va graieste voua adevarul.

Noi am scris [in ea]*^^' ceea ce ati facut".

30. In ce-i priveste pe aceia care au fost cu credinta si au implinit

fapte bune, pe ei Domnul lor Ti va lasa sa intre sub indurarea Sa'^'^'.

Aceasta este izbanda Tnvederata.

31. in ce-i priveste pe aceia care nu au fost cu credinta, [li se va zice

lor]: "Oare nu vi s-au recitat voua versetele Mele? Insa voi v-ati tinut

semeti si ati fost un neam de nelegiuiti".

32. Si ori de cate ori s-a spus: "Fagaduinta lui Allah este adevar si nu
este indoiala asupra Ceasului", atunci ati zis voi: "Noi nu stim ce este

Ceasul*-^^). Noi nu facem decat sa presupunem, insa noi nu suntem
Tncredintati"(36).

o^g^o
29) Si nu exista stapan si dumnezeu afara de El.

30) Politeistii care spun si savarsesc ceea ce este neadevarat.

31) Asteptand judecata, cazuta in genunchi, cu frica.

32) Care depune marturie despre faptele voastre inscrise in ea

33) Am cerut ingerilor sa scrie in ea.

34) In Paradis.

35) Nu credem in el.

36) Ca el va veni.



45 • SURAT AL-JATHIYA

33. Si li se vor arata lor relele ce le-au savarsit si li vor impresura pe
ei cele pe care le-au luat in batjocura'^^'.

34. Si li se va zice lor: "Astazi va uitam Noi*^^', intocmai asa cum ati

uitat voi intalnirea cu aceasta Zi a voastra. Salasul vostru va fi Focul si

nu veti avea voi sprijinitori.

35. Aceasta este pentru ca voi ati luat versetele lui Allah in deradere

si v-a inselat*^^' pe voi viata lumeasca!" In Ziua aceea, ei nu vor fi scosi

din el*'^^' si nici nu vor fi ei primiti cu indurare.

36. Slava lui Allah, Stapanul cerurilor si Stapanul pamantului,

Stapanul [tuturor] lumilor!

37. A Lui este marirea*'^^' in ceruri si pre pamant si El este Cel

Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

o^g^o

37) Pedeapsa pentru faptele rele.

38) Va vom lasa in chinurile pedepsei si nu va vom mantui.

39) V-a amagit si ati preferat-o pe ea Vietii de Apoi, pretinzand ca nu exista o

alta viata in afara ei.

40) Din Foe, adica din Infern.

41) Inaltarea deasupra tuturor lucrurilor in sensul ca El nu are nevoie de ele si

ca numai ele au nevoie de El.
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mj SURAT AL-'AHQAF<i'

(Mekkana [66]; 35 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ha-, Mim.(2)

2. Revelarea Cartii este de la Allah Cel Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz,

Al-Hakim].

3. Noi nu am creat cerurile si pamantul si cele care se afla intre ele

decat intru adevar si [pentru] un termen hotarat. Insa aceia care nu
cred se intorc de la cele despre care au fost preveniti.

4. Spune: "Ce credeti voi despre acelea pe care le chemati'^' in locul

lui Allah? Aratati-mi''^' ce au creat ei pe pamant! Sau au ei vreo parte

[alaturi de Allah] la ceruri? Aduceti-mi mie o carte de dinaintea

acesteia'^' sau vreo urma de stiinta, daca voi graiti adevar!"

5. Si cine este mai ratacit decat acela care invoca in locul lui Allah pe
cineva care nu-i va raspunde lui pana in Ziua Invierii, caci ei nu baga
in seama chemarea acestora!

6. lar cand oamenii vor fi adunati [pentru judecata], ei'^' le vor fi

dusmani si vor tagadui adoratia lor'''.

7. Si cand li se recita lor versetele Noastre cele limpezi, zic aceia care

nu cred despre Adevar, cand vine la ei: "Aceasta este vrajitorie

limpede!"

O^^O
1) Ca termen comun inseamna "dune de nisip",

neaza zona desertica din sudul Peninsulei Arabe in cai

dau si alte interpretari pentru acest loc. Titlul surei

apare in versetul 21.

2) Vezi 2 : 1.

3) Idolii la care va inchinati.

4) Spune-mi.

5) Aduceti-n

6) Zeii lor.

7) Se vor debarasa de

stiut acest lucru.

ir ca nume propriu desem
a locuit neamul 'Ad. Dar si

ite dat de acest nume can

anterioara Coranului c

., tagaduind ca le-ar fi c
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8. Sau zic ei: "El 1-a plasmuit!" Spune: "Daca 1-am plasmuit, atunci

yoi nu aveti nici o putere pentru mine impotriva [pedepsei] lui Allah !*^'

Insa El stie prea bine ceea ce vorbiti voi impotriva lui*^'. El este de
ajuns ca Martor intre mine si intre voi. Si El este lertator, Indurator [A/-

Ghafur, Ar-RahimW

9. Spune: "Eu nu sunt nou intre trimisi si nu stiu ce se va face cu mine
si nici cu voi'^°'. Eu nu urmez decat ceea ce imi este revelat si nu sunt

decat un prevenitor limpede!"

10. Spune: "Ce ziceti voi, daca [se adevereste ca el]'^^' este de la

Allah'^2' si voi il tagaduiti, in vreme ce un martor dintre fiii lui Israel'^^)

face marturie ca este deopotriva cu ea [cu Tora] si el crede*^'*', in

vreme ce voi va aratati ingamfati?*^^' Allah nu calauzeste neamul de
nelegiuiti!"

11. Si cei care nu cred spun catre cei care cred: "De ar fi fost el bun,

nu ne-ar fi luat-o ei inainte cu aceasta!"*^^' Si cum nu se vor lasa

calauziti de el*^^', vor zice ei: "Aceasta este o minciuna veche!"

12. Insa mai inainte de el'^^' a fost Cartea lui Moise, ca Tndreptar si ca

Tndurare, iar aceasta este o Carte care intareste, in limba araba,

pentru a-i preveni pe aceia care au fost nedrepti*^^' si ca bunavestire

pentru facatorii de bine.

13. Aceia care spun "Domnul nostru este Allah!" si urmeaza calea cea

dreapta nu au a se teme'^°' si nici nu vor fi ei mahniti.

8) Nu veti putea indeparta de la mine nici un rau care m-ar lovi din partea Lui.

9) Impotriva Coranului, pretinzand ca el ar fi vrajitorie sau minciuna.

10) Daca nu mi s-ar trimite revelatia.

11) Coranul.

12) Revelat de Allah.

13) Acesta este Abd Allah ben Sallam. un iudeu care s-a convertit la Islam.

14) In Coran.

15) Refuzand sa credeti in el.

16) Ci am fi fost noi alesi de Allah pentru aceasta, asa cum am fost alesi si

pentru putere si avere.

17) De Coran.

18) De Coran.

19) Cu ei insisi, pentru ca L-au tagaduit pe Allah si i-au adorat pe idoli.

20) In Ziua Judecatii.
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14. Aceia vor fi oaspetii Raiului, vesnic salasluitori in el, ca rasplata

pentru ceea ce au savarsit.

15. Noi i-am poruncit omului sa le arate bunatate parintilor sai.

Mama sa 1-a purtat cu dureri si 1-a nascut cu dureri. Purtarea lui si

[pana la] intarcarea lui sunt treizeci de luni. lar cand ajunge in plina

putere si implineste patruzeci de ani, zice el: "Doamne, ajuta-ma pe
mine ca sa-Ti aduc multumire pentru binefacerea Ta, cu care Te-ai

indurat de mine si de parintii mei, si sa implinesc o fapta buna care sa-

Ti placa! Si fa ca urmasii mei sa fie oameni buni [evlaviosi]! Eu ma
intorc la Tine, caindu-ma, si eu sunt dintre cei supusi!"*^^'

16. Acestia sunt aceia de la care primim [faptele lor] cele bune pe
care le-au implinit si peste ale caror fapte rele Noi trecem'^^'. [Ei vor

fi] dintre oaspetii Raiului: o fagaduinta adevarata ce le-a fost facuta

lor(23).

17. Dar [este si] aceia care zice catre parintii sai: "Uff si voi! Imi

fagaduiti ca voi fi scos [din mormant la viata], dupa ce au trecut

[atatea] neamuri inainte de mine!" lar ei'^'^' cer ajutor de la Allah,

[zicand]: "Vai tie! Fii cu credinta! Fagaduinta lui Allah este ade-

varata! "'^S) Daj- el raspunde: "Acestea nu sunt decat povesti ale celor

de demult!"

18. Acestia sunt aceia carora li s-a cuvenit cuvantul [prescris]'^^' dintre

neamurile de djinni si de oameni care au trecut mai inainte de ei ca ei

vor fi pierduti!

19. Si pentru fiecare'^'''' sunt trepte, dupa cele pe care le-au savarsit,

pentru ca [Allah] sa-i rasplateasca pe ei dupa faptele lor; si ei nu vor

fi nedreptatiti.

O^^O
21) Poruncilor Tale si intelepciunii Tale.

22) Fara sa-i pedepsim pentru ele.

23) Pe care le-a facut-o Allah.

24) Parintii.

25) Promisiunea ca ei vor fi inviati din morti si adusi la judecata este adevarata.

26) Cuvantul divin; aici pedeapsa.

27) Pentru fiecare dintre cele doua categorii.
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20. Si in Ziua cand aceia care nu au crezut vor fi dati Focului, [li se va

zice lor]: "Voi ati risipit lucrurile voastre bune in viata cea paman-
teasca si v-ati bucurat pe deplin de ele! Astazi voi veti fi rasplatiti cu

chinul umilintei, pentru ca v-ati semetit pe pamant, fara drept,'^^' si

pentru ca ati fost nelegiuiti!"

21. Adu-ti aminte de fratele lui 'Ad*^^', cand a prevenit el pe neamul
sau din Al-'Ahqaf - si au trecut prevenitori si mai inainte de el si dupa
el - [zicand]: "Adorati-L voi numai pe Allah! Eu ma tern pentru voi'^°'

de chinul unei zile mari!"

22. Au zis ei: "Ai venit la noi ca sa ne departezi de la zeii nostri?

Adu-ne noua cele cu care ne ameninti'^^', daca esti tu dintre aceia care

graiesc adevar!"

23. Le-a zis: "Dar stiinta se afla numai la AUah''^^'. Eu va vestesc cele

cu care am fost trimis, insa vad ca voi sunteti un neam de oameni
nestiutori"'^^'.

24. Si cand au vazut un nor, venind catre vaile lor, au zis ei: "Acesta

este un nor care ne va da ploaie!" "Ba nu! El este ceea ce ati cerut

voi sa vina mai degraba*^'^': un vant in care se afla osanda dureroasa,

25. Care nimiceste totul, la porunca Domnului sau!" Si in dimineata

[urmatoare] nu s-au mai vazut decat salasurile lor. Astfel am rasplatit

Noi neamul de nelegiuiti.

26. Si i-am intarit Noi pe ei cu ceea ce nu v-am intarit pe voi*^^'. Si

i-am daruit pe ei cu urechi, cu ochi si cu inimi, dar nu le-au fost lor de
nici un folos nici urechile lor, nici ochii lor, nici inimile lor, fiindca ei au
tagaduit semnele lui Allah si i-a impresurat pe ei cea pe care au
luat-o in ras*^^'.

O^g^O
28) Fara sa va fi ingaduit Allah.

29) Profetul Hud.
30) Din pricina ca adorati pe altcineva decat pe Allah.

31) Pedeapsa.

32) Stiinta despre sosirea pedepsei.

33) Nu stiti la ce primejdii va expuneti prin credinta voastra in altcineva decat in

Mah.
34) Adica pedeapsa.

35) Allah se adreseaza direct necredinciosilor din tribul Qurays, spunandu-le ca

pe cei din neamul 'Ad si din alte neamuri i-a inzestrat cu putere si cu avert mai mari

decat ale lor.

36) Pedeapsa.
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27. Noi am nimicit cetatile din jurul vostru*'^^' si am talcuit semnele in

fel si chip, in nadejdea ca ei se vor intoarce*^^'.

28. De ce nu i-au ajutat pe ei aceia pe care i-au luat ei, in locul lui

Allah, ca zei ca sa-i apropie'^?). fnsa ei i-au parasit si aceasta a fost

doar o minciuna a lor si ceea ce ei au plasmuit<'^°'.

29. Si [adu-ti aminte] cand am abatut Noi catre tine*'^^' o ceata de
djinni ca sa asculte Coranul*'^^'. Si cand s-au adunat ei, au zis:

"Ascultati cu luare-aminte!". lar cand s-a terminat''^^', s-au intors la

neamul lor ca indemnatori si prevenitori.

30. Si au zis ei: "O, neam al nostru! Noi am auzit o Carte, care a fost

trimisa dupa Moise, intarind ceea ce a fost inainte de ea. Ea calau-

zeste catre Adevar si catre o cale dreapta''^'^'.

31. O, neam al nostru! Raspundeti celui care cheama la Allah''*^' si

credeti in El, caci El va va ierta din pacatele voastre si va va apara pe
voi de o osanda dureroasa!"

32. Acela care nu va raspunde celui care cheama la Allah nu va scapa

de puterea [lui Allah] pe pamant si nu va avea ocrotitori in locul Lui''^^'.

Aceia se afla in ratacire invederata.

33. Oare nu vad ei ca Allah care a creat cerurile si pamantul si nu a

fost neputincios la facerea lor este in stare sa-i aduca la viata pe
morti? Ba da. El este cu putere peste toate!

o^g^o

37) Cum au fost locurile neamului Thamud, cetatea Sodomei, barajul Ma'rib

etc.

38) De la necredinta lor.

39) De Allah.

40) Despre faptul ca ei le-ar putea fi mijlocitori la Allah.

41) O. Muhammed!
42) Se spune ca in vreme ce se intorcea la At-Taif cu trei ani inainte de higera.

un grup de djinni 1-au auzit pe Muhammed recitand Coranul in timpul Rugaciunii de

noapte si s-au convertit imediat la Islam.

43) A terminat de recitat versetele.

44) Islamul.

45) Profetului Muhammed.
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34. Si in Ziua cand vor fi adusi la Foe aceia care nu au crezut, [li se va

zice lor]: "Oare nu este acesta adevarul?" Vor zice ei: "Ba da, pe
Domnul nostru!" Va zice: "Gustati chinul pentru ceea ce ati tagaduit!"

35. Deci rabda, asa cum au rabdat cei statornici dintre trimisi''^'''' si nu
cere sa vina degraba asupra lor*'*^'! Si in Ziua cand vor vedea ce li se

promite*'*^', atunci li se va parea ca nu au ramas [pe pamant] decat un
ceas dintr-o zi. lata o vestire!*^^' Si oare cine sa fie nimiciti, afara de
neamul de nelegiuiti?

O^^O

46) Care sa-i izbaveasca de pedeapsa.

47) Acestia sunt in numar de cinci: Noe, Avraam, Moise, Isus si Muhammed.
48) Pedeapsa, fiindca aceasta va veni la termenul hotarat.

49) Pedeapsa care li se promite.

50) Coranul.
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f47j SURAT MUHAMMED<i'

(Medinita [95]; 38 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Acelora care nu cred si opresc de la calea lui Allah, El le va

zadarnici faptele lor,

2. lar acelora care cred si savarsesc fapte bune si cred in ceea ce i-a

fost trimis lui Muhammed - si acesta este Adevarul de la Domnul lor! -,

El le va sterge faptele lor cele rele'^' si va indrepta starea lor.

3. Aceasta*^' pentru ca aceia care nu cred urmeaza desertaciunea si

pentru ca aceia care cred urmeaza Adevarul [venind] de la Domnul
lor. Astfel face Allah pilde pentru oameni.

4. Atunci cand li intalniti [in lupta] pe aceia care nu cred, loviti gaturile

lor, iar cand li slabiti pe ei, legati-i strasnic in lanturi!''*' Apoi, fie

Tndurare, fie rascumparare, pana ce razboiul se sfarseste. Astfel, iar

de ar voi Allah, El s-ar razbuna pe ei. Insa El va incearca pe unii prin

altii*^'. lar acelora care sunt ucisi pe calea lui AUah'^' El nu le va lasa

faptele lor sa fie in desert.

5. El ii va calauzi si va indrepta starea lor

6. Si ii va face pe ei sa intre in Raiul pe care El li 1-a facut cunoscut*^'.

7. O, voi cei care credeti! Daca voi veti face sa triumfe cauza lui

Allah, va va sprijini si El pe voi si va intari picioarele voastre*^'.

8. lar aceia care nu cred vor avea parte de nenorocire si Allah va lasa

faptele lor sa fie in desert.

1) Sura poarta numele profetului Muhammed, care apare in versetul 2. Ea se

mai numeste si Sura Luptei.

2) In urma caintei lor (NT

J

3) Cele mentionate in cele doua versete anterioare.

4) Pe cei care nu-i ucideti. luati-i captivi cand li invingeti!

5) Pentru a-i cunoaste pe cei care lupta si sunt statornici si a-i rasplati pe ei si

pentru a-i pedepsi pe necredinciosi.

6) Martirilor

7) In numeroase versete.

8) Prin victorie si prin mostenirea tinuturilor luate de la dusman.
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9. Aceasta fiindca ei au pizmuit ceea ce a pogorat Allah'^' si, de
aceea, El a zadarnicit faptele lor.

10. Oare nu au purees ei prin lume pentru ca sa vada cum a fost

sfarsitul celor de dinainte de ei?'^°' Allah i-a nimicit*^^'. Si asemenea
[soarta] vor avea cei care nu cred'^^'.

1 1 . Aceasta pentru ca Allah este Ocrotitorul celor care cred si pentru

ca aceia, care nu cred, nu au nici un ocrotitor.

12. Allah Ti duce pe aceia care cred si savarsesc fapte bune in gradini

pe sub care curg paraie, in vreme ce aceia care nu cred se vor

bucura [in aceasta lume] si vor manca asa cum mananca
dobitoacele'^^' si Focul le va fi lor salas*^'^'.

13. Si cate cetati mai puternice decat cetatea ta*^^', care te-a

alungat, am facut Noi sa piara, fara sa aiba ei nici un ajutor!

14. Oare aceia care se tine de o dovada limpede [venita] de la

Domnul sau este ca aceia caruia i s-a Tnfrumusetat fapta sa rea'^*^' si a

urmat poftelor lor?

15. lata descrierea Raiului care le-a fost fagaduit celor cu frica de
Allah: in el sunt rauri cu apa care nu este stricata'^^' si rauri cu lapte al

carui gust nu se strica si rauri de vin'^^' spre placerea celor ce beau si

rauri de miere limpede. Si vor avea in el din toate rodurile precum si

iertare de la Domnul lor. [Oare sunt ei] ca aceia care va salaslui vesnic

in Foe si ca aceia carora li se va da sa bea apa clocotita, ce le va

marunti intestinele?

O^g^O
9) Coranul.

10) Al neamurilor care nu au crezut in profetii lor si au respins propovadui

1 1) Pe ei, impreuna cu copiii lor si cu averile lor.

12) Cei care il socotesc pe Trimisul lui Allah mincinos.

13) Prin dobitoace se au in vedere ovinele, caprinele, bovinele si camilele.

14) Adapost si locuinta dupa moarte.

15) Mekka.

16) De catre Seitan.

17)Faramirosurat.

18) Care nu provoaca dureri de cap si ameteala.
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16. Si printre ei*^^' sunt unii care asculta la tine, insa numai ce ies de

la tine si le zic ei acelora carora li s-a daruit cunoasterea*^*-*': "Ce a

spus el adineauri?" Acestia sunt cei carora Allah le-a pecetluit

inimile(2i)si care au urmat poftelor lor(22).

17. Acelora care se afla pe calea cea buna, El le sporeste calauzirea

si le daruieste lor evlavie.

18. Si oare asteapta ei altceva decat Ceasul, sa vina asupra lor pe
neasteptate? Semnele lui au si venit! Si cum sa mai fie prevenirea lor,

cand va veni asupra lor?

19. Deci sa stii'^^' ca nu exista alta divinitate afara de Allah si cere

iertare pentru pacatele tale si pentru dreptcredinciosi si

dreptcredincioase! Allah cunoaste umbletul vostru [pe pamant] si

odihna voastra*^'^'.

20. Aceia care cred zic: "De-ar fi trimisa o Sura'^S)!" Dar cand este

revelata o sura limpede, in care este pomenita lupta*^^', li vezi pe cei

care au o boala'^''' in inimile lor privind spre tine cu privirea aceluia

care este lesinat, la apropierea mortii'^^'. Dar mai potrivite ar fi

pentru ei

21. Ascultarea si vorba cuviincioasa. Apoi, cand lucrul este hotarat*^^',

ar fi mai bine pentru ei daca ar trudi pentru AUah'^'-''.

22. Si daca va intoarceti voi'^^i', nu s-ar putea sa semanati voi

stricaciune pe pamant si sa rupeti legaturile voastre de rudenieP'-^^'

19) Printre cei care nu cred.

20) Insotitorilor Profetului.

21) Pentru ca ele refuza sa primeasca Adevarul.

22) Propriilor lor convingeri si pareri.

23) O. Muhammed!
24) Allah cunoaste totul despre voi, nu-I este nimic necunoscut.

25) Prin care sa le porunceasca sa lupte impotriva necredinciosilor.

26) Impotriva idolatrilor.

27) Fatarnicie sau indoiala; este vorba de ipocriti.

28) De teama intalnirii cu dusmanul.

29) S-a hotarat lupta si ea a inceput.

30) Sinceri.

31) Va indepartati de la credinta.

32) Ati reveni la starea de scindare anterioara aparitiei Islamului care v-a unit si

v-a poruncit voua sa faceti bine pe pamant si sa pastrati legaturile de sange.
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23. Acestia<^3) 5^^^ cei pe care i-a blestemat Allah si i-a facut pe ei

surzi si le-a orbit vederile lor.

24. Oare ei nu cugeta la Coran sau peste inimile lor sunt lacate?*^'^'

25. Pe aceia care intorc spatele'^^', dupa ce drumul eel drept li s-a

aratat cu limpezime, li ispiteste Seitan si-i inseala*'^^'.

26. Aceasta*^^' pentru ca ei*^^' le zic acelora care pizmuiesc*^^' ceea ce

trimite Allah: "Noi voim sa dam ascultare la o parte a poruncilor voas-

tre!"(40) Insa Allah cunoaste ceea ce tainuiesc ei*'*^'.

27. Si cum [va fi] cand ii vor lua ingerii si-i vor lovi peste fetele si

peste spatele lor?

28. Aceasta pentru ca ei urmeaza ceea ce 11 maniaza pe Allah*'^^) gi

pizmuiesc ceea ce este multumire a Lui si, de aceea, El va face

zadarnice faptele lor.

29. Ori isi inchipuie aceia care au boala''^^' in inimile lor ca Allah nu
va scoate la iveala ura lor ascunsa?''^'^'

30. Daca am voi Noi, ti i-am arata tie si tu i-ai recunoaste pe ei dupa
semnele lor*'^^'. Dar o sa-i cunosti tu dupa tonul vorbei lor''^"'. lar Allah

cunoaste faptele voastre.

31. Si va vom incerca pana ce li vom cunoaste pe cei care lupta

[pentru cauza lui Allah] dintre voi si pe cei statornici si vom incerca

vestile despre voi''*^'.

33) Cei care nu cred si ipocritii.

34) Si nu mai ajunge la ele indemnarea si nu mai pot sa inteleaga Coranul.

35) Se intorc la necredinta.

36) li face pe ei sa se dezica de credinta.

37) Referire la renegarea lor (N.T.)

38) Ipocritii.

39) ludeii din neamurile Quraydha si an-Nadir, care urasc faptul ca revelatia i-a

venit lui Muhammed.
40) Poruncile privind dusmania fata de Profet si ignorarea luptei alaturi de el.

41) Ceea ce le spun ei iudeilor in ascuns.

42) Prin faptul ca au aratat supunere dusmanilor Sai.

43) Ipocrizia.

44) Dusmania care spera ei sa ramana ascunsa.

45) Dupa semne cu care Noi ii insemnam.
46) Dupa vorbele lor neclare sau dupa cuvintele pe care le rostesc dinaintea ta

din greseala si care iti vor arata adevarul lor.

47) Pentru a sti in ce masura voi sunteti sinceri si devotati lui Allah.



47 • SURAT MUHAMMED

32. Aceia care nu cred, impiedica de la calea lui Allah si se impo-
trivesc Trimisului, dupa ce li s-a aratat lor limpede calea cea dreapta,

nu-i vor pricinui lui Allah nimic rau si El va zadarnici faptele lor.''^^'

33. O, voi cei care credeti! Fiti cu ascultare fata de Allah si fiti cu

ascultare fata de Trimis si nu faceti ca faptele voastre sa fie in desert!

34. Pe aceia care nu cred si impiedica de la calea lui Allah, iar apoi

mor fiind necredinciosi, Allah nu-i va ierta*'^^'.

35. Nu slabiti<^°' si nu chemati la pace<^^', pentru ca voi sunteti dea-

supra<^2', caci Allah este alaturi de voi si nu va va lasa niciodata sa

pierdeti rasplata faptelor voastre l*^-^'

36. lara viata pamanteasca este numai joaca si gluma*^'^'. Si de veti

crede voi si de veti fi cu frica [de Allah], va va darui El rasplata voas-
^j.g(55) gj j^y yg yg (-gj-g bunuHle voastre'^^'.

37. Si de vi le-ar cere El si v-ar stanjeni pe voi, ati fi voi zgarciti si El

ar scoate la iveala rautatile voastre*^'''.

38. lata ca voi sunteti chemati sa cheltuiti pe calea lui AUah*^^'. Si unii

dintre voi sunt zgarciti'^^', iar aceia care este zgarcit este zgarcit

numai spre paguba lui insusi. Allah este deajuns pentru Sine, iar voi

sunteti saraci. Iar de va veti intoarce<*^°'. El va va inlocui cu un alt neam
si apoi aceia nu vor fi asemenea voua'*^^'.

o^g^o
48) Prin care ei incearca impiedicarea raspandirii Islamului.

49) Ci li va pedepsi.

50) Nu slabiti lupta impotriva acelora care va ataca pe voi si incearca sa va

impiedice de la calea lui Allah.

51) La impacare.

52) Sunteti invingatori.

53) Fara sa va rasplateasca faptele voastre.

54) Si dragostea pentru aceasta viata nu trebuie sa va faca sa renuntati la lupta

sfanta si la evlavie.

55) Pentru credinta si pentru evlavia voastra.

56) Ci numai Dania [zakat] ce va este impusa.

57) Dusmania voastra fata de o religie care v-ar deposeda de bunurile voastre.

58) In lupta impotriva adversarilor Sai si pentru victoria religiei Sale.

59) Cu aceasta cheltuiala.

60) De la credinta la care va cheama Muhammed.
61) Va va nimici pe voi si va veni in urma voastra un alt neam, care va crede in

Allah si se va calauzi dupa oranduiala Lui si nu va fi zgarcit ca voi.
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HU SURAT AL-FATH<i)

(Medinita [111]; 29 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Noi ti-am dat tie o biruinta invederata'^',

2. Pentru ca Allah sa-ti ierte pacatele'^' tale, cele care au fost si cele

care vor veni, sa-si implineasca binefacerea Sa asupra ta si sa te

calauzeasca pe un drum drept.

3. Si pentru ca Allah sa-ti dea un mare ajutor.

4. El este Cel care a trimis linistea Tn inimile dreptcredinciosilor,

pentru a spori credinta lor cu credinta - si ale lui Allah sunt ostirile din

ceruri si de pre pamant*'^', iar Allah este Atoatestiutor [si] Intelept

I'Alim, Hakim],

5. Pentru a-i face sa intre pe dreptcredinciosi si pe dreptcredincioase

Tn gradini pe sub care curg paraie si Tn care ei vor fi vesnic salasluitori

si pentru ca sa le ierte pacatele lor cele rele. Si aceasta este pentru

Allah o mare izbanda.

6. Si pentru ca sa-i chinuiasca pe cei fatarnici si pe cele fatarnice, pe
politeisti si pe politeiste, care nutresc gand rau despre Allah. Asupra
lor se va abate cercul raului*^'. Allah s-a maniat Tmpotriva lor, i-a

blestemat si le-a pregatit lor Gheena. Si ce soarta rea!

7. Ale lui Allah sunt ostirile din ceruri si de pre pamant, iar Allah este

Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

8. Noi te-am trimis pe tine ca martor, vestitor de bine si prevenitor'^',

1) "Sura Biruintei", numita astfel dupa versetul 2.

2) In and 6 h.. Profetul a incheiat la AI-Hudapbiyi/a un armistitiu cu paganii de
la Mekka. Acest armistitiu este calificat aici ca o "biruinta razvadita" si ca "un mare
ajutor", pentru ca el a condus la cucerirea Mekkai.

3) Greseli mici. socotite pacate, avand in vedere pozitia Profetului. Unii comen-
tatori socotesc, insa, ca este vorba de pacatele comunitatii.

4) Ajutoarele cu care se razbuna pe dusmanii sai.

5) Asupra lor se abat nenorocirile.

6) Martor pentru comunitatea ta, in legatura cu felul in care a raspuns propo-
vaduirii tale, vestitor al Paradisului pentru cei care ti-au raspuns si prevenitor

asupra Infernului pentru cei care ti se opun tie.
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9. Pentru ca voi sa credeti in Allah si in Trimisul Sau si pentru ca sa-1

sprijiniti si sa-1 cinstiti [pe Profet] si sa-L preamariti dimineata si seara

[pe Allah]! (7)

10. Cei care fac juramant de credinta fata de tine fac juramant de
credinta fata de AUah*^'; mana lui Allah este deasupra mainilor lor.

Acela care calca [juramantul] il calca numai in defavoarea lui, iar

aceluia care-si tine legamantul facut lui Allah El li va darui rasplata

mare.

11. Aceia dintre arabii beduini care au ramas in urma'^' iti vor spune:

"Am fost ocupati cu averile noastre si cu familiile noastre, deci roaga-

te de iertare pentru noi!" Rostesc cu limbile lor ceea ce nu este in

inimile lor. Spune: "Cine poate ceva pentru voi la Allah, daca va

voieste El un rau sau daca va voieste El un bine? Ba Allah este

Binestiutor a ceea ce faceti voi.

12. Voi va inchipuiti ca Trimisul si dreptcredinciosii nu se vor mai
intoarce nicicand la familiile lor. Si aceasta a fost impodobita in inimile

voastre*-^'^'. Insa ati gandit voi gand rau si ati fost un neam pierdut".

13. Iar acela care nu crede in Allah si in Trimisul Sau [sa stie ca] Noi
am pregatit pentru necredinciosi flacarile*^^'.

14. A lui Allah este imparatia cerurilor si a pamantului. El iarta cui

voieste El si il pedepseste pe acela care voieste El. Allah este lertator,

Indurator [Ghafur, Rahim].

15. Cei care raman de obicei in urma vor zice atunci cand voi

purcedeti la prazi*^^' ca sa le luati: "Lasati-ne pe noi sa va urmam!" Ei

voiesc sa schimbe cuvantul lui AUah'^^'. Spune: "Voi nu ne veti urma'
Asa a vestit Allah mai inainte!"'^'^' Dar ei vor zice: "Voi ne pizmuiti!'

Insa ei nu au inteles decat numai putin.

7) In permanenta pe Allah.

8) Juramantul de sub pomul de la Al-Hudaiibiyya a fost facut in anul 6 h., cand
tribul Qurays i-a interzis Profetului pelerinajul. dar tratatui incheiat i-a deschis calea

pentru cucerirea Mekkai.

9) Beduinii pe care Seitan i-a amagit sa nu-1 insoteasca pe Profet in campania
sa de la Al-Huda\jbiyi;a.

10) De catre Seitan care v-a facut sa credeti ca asa este mai bine.

11) Infernul.

12) La Khapbar.
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16. Spune arabilor beduini care raman de obicei in urma: "Voi sunteti

chemati impotriva*^^' unui neam de oameni cu mare putere si va veti

lupta cu ei sau se vor supune ei. Si daca veti asculta, va va da Allah

rasplata buna'^^', iar daca va veti intoarce asa cum v-ati mai intors si

mai Tnainte'i^', va va pedepsi El cu un chin dureros!"

17. Nu este nici un pacat pentru eel orb, nici pentru eel schiop nu
este pacat si nici pentru eel bolnav nu este pacat'^^'. Insa pe acela

care asculta de Allah si de Trimisul Sau il va face El sa intre in gradini

pe sub care curg paraie, in vreme ce pe acela care se intoarce il

pedepseste El cu un chin dureros.

18. Allah a fost multumit de dreptcredinciosi, cand ei au facut

legamant cu tine [acolo] sub pom [sa moara in lupta pentru cucerirea

Mekkai]*^^'. El a stiut ce a fost in inimile lor si a facut sa pogoare
asupra lor linistea si i-a rasplatit pe ei cu biruinta apropiata<^°',

O^g^O
13) Promisiunea lui Allah ca prazile de la Khaybar vor fi ale acelora care s-au

aflat la AI-HudaiibiiJi/a.

14) Inaintea intoarcerii Noastre.

15) Sa luptati impotriva.

16) Prazile in aceasta lume si Paradisul in Lumea de Apoi.

17) Cand a avut loc incursiunea la Al-Hudaybiyya.

18) Infirmii si bolnavii sunt scutiti de participarea la lupta sfanta.

19) Legamantul de credinta pe care insotitorii i l-au facut lui Muhammed la Al-

Huclai)bi\^\^a sa lupte irnpotriva quraysitilor si sa nu fuga de lupta. Trimisul lui Allah -

Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca!-, atunci cand a ajuns la Al-Hudaybiyya,

1-a trimis pe Osman ben 'Affan la mekkani ca sa ie transmits cum ca ei a venit in

pelerinajui mic {'umra) si ca nu voieste razboi. Dar cand Osman s-a dus la ei, l-au

retinut. La Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - a ajuns

vestea ca Osman a fost ucis. Atunci Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si

sa-l miluiasca! - i-a chemat pe oameni sa jure ca vor intra in Mekka, prin razboi, si

i-au jurat sa-l sprijine pana la moarte, si acesta a fost juramantul. Cand a ajuns la

politeisti vestea despre aceasta. i-a cuprins spaima, l-au pus in libertate pe Osman si

au cerut pace de la Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! -,

urmand sa vina in anul urmator, sa intre si sa ramana in Mekka trei zile. Acest jura-

mant a fost facut sub un pom din Al-Hudaybiyya si a fost numit ''juramantul binecu-

vantat".

20) Armistitiul de la Al-Hudavbivya.



48 • SURAT AL-FATH

19. Ca si cu prazi numeroase*^^', pe care ei le vor aduna. Allah este

Puternic [si] Intelept ['Aziz, Hakim].

20. Allah v-a fagaduit voua [alte] prazi numeroase pe care voi le veti

dobandi si a grabit aceasta pentru voi*^^). Si a indepartat El mainile

oamenilor de la voi, pentru ca sa fie un semn pentru dreptcredinciosi

si pentru ca sa va calauzeasca pe voi pe un drum drept.

21. Si alte [prazi mai sunt] asupra carora voi nu aveti putere, dar pe
care Allah le-a cuprins'^^', caci Allah este cu putere peste toate.

22. Si daca aceia care nu cred ar fi luptat impotriva voastra, ar fi

intors spatele si atunci nu ar mai fi aflat nici ocrotitor si nici ajutor.

23. [Aceasta este] Legea*^*^' lui Allah, care a fost si mai inainte si nu
vei afla schimbare pentru Legea lui Allah.

24. El este Cel care a indepartat mainile lor de la voi si mainile

voastre de la ei, in Valea Mekkai*^^', dupa ce v-a dat voua izbanda

asupra lor. Si Allah vede bine ceea ce faceti voi.

25. Ei sunt aceia care nu au crezut si care v-au oprit pe voi de la

Moscheea Al-Haram*^^' si jertfa a fost impiedicata sa ajunga la locul

de junghiere. Daca nu ar fi fost [in Mekka] barbati credinciosi si muieri

credincioase, pe care voi nu-i cunosteati si pe care voi ati fi putut sa-i

calcati in picioare*^?)^ fgra sa stiti, ati fi avut voi parte de pacat. Allah

primeste in indurarea Sa pe cine voieste El. Si de ar fi fost ei des-

partiti, i-am fi pedepsit Noi pe cei care nu credeau dintre ei cu chin

dureros'2^).

21)PraziledelaK/iaybar.

22) Prin prazile de la Khaybar, obtinute in anul 7 h.. fara lupta.

23) Le-a pregatit pentru voi.

24) Randuiala lui Allah.

25) Adica AI-Huda\/bi\)\;a, unde s-a incheiat armistitiul ce a prevenit varsarea

de sange.

26) Moscheea cea oprita sau cea sacra - mare moschee din Mekka. numita

..oprita" pentru ca in curtea ei sunt interzise lupta, vanatul, taierea pomilor si a ierbii.

27) Sa-i ucideti.

28) La Mekka se aflau cativa dreptcredinciosi si cateva dreptcredincioase pe

care musulmanii nu-i cunosteau si care ar fi putut sa fie ucisi, daca Allah le-ar fi

permis atunci musulmanilor sa cucereasca Mekka. savarsind astfel un pacat, fara sa

stie acest lucru. Daca acestia ar fi putut fi izolati de necredinciosi, ca sa nu fie ucisi
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26. Si cand cei care nu credeau purtau in inimile lor furia*^^' - furia

nestiintei -, Allah a pogorat linistea Sa asupra Trimisului Sau si asupra

credinciosilor si i-a obligat pe ei la cuvantul evlaviei, pentru ca ei au
fost cei mai demni si mai vrednici de el. Allah este a toate stiutor.

27. Allah o va face adevarata viziunea prin care El i-a vestit Trimisului

Sau cu tot adevarul: Veti intra in Moscheea cea Sfanta, cu voia lui

Allah, in siguranta, cu parul ras si cu parul scurtat, fara sa va

temeti*^'^'! Dar pentru ca El stia ceea ce voi nu stiati, a facut El, inainte

de aceasta, o biruinta apropiata.

28. El este Cei care 1-a trimis pe Trimisul Sau cu indreptare si cu

religia Adevarului'^^' pentru ca sa o faca sa triumfe asupra intregii

religii<32'. Si Allah este de ajuns ca Martor.

29. Muhammed este Trimisul lui Allah, lar aceia care stau alaturi de
el sunt aspri fata de necredinciosi si sunt induratori Tntre ei*^'^'. li vezi

pe ei aplecati si prosternandu-se, cautand mila lui Allah si multumirea

Lui. Semnele prosternarii se vad pe chipurile lor. Aceasta este ima-

ginea lor in Tora. Si imaginea lor in Evanghelie este ca ei sunt ase-

menea tulpinilor din care au odraslit mladite, pe care le ajuta, si apoi

ele se ingroasa si se inalta pe tulpinile lor, spre bucuria semanatorilor.

Cu ei, Allah li umple de ciuda pe necredinciosi. Si Allah a fagaduit

acelora dintre ei care cred si implinesc fapte bune, iertare si mare
rasplata.

c:jw^)

de musulmani. Allah le-ar fi ingaduit dreptcredinciosilor sa lupte impotriva neamului

Qurays si sa-i pedepseasca pe membrii sai, pentru ca a pus stapanire pe ei mandria

specifics perioadei ignorantei [A\-Jah\\\y\)a) si le-au refuzat Trimisului si tovarasilor

sai intrarea in Mekka. Dar Allah a pogorat linistea si siguranta peste Trimis si

dreptcredinciosi si i-a indemnat pe ei la evlavie si la dreptate, caci ei erau cei mai

vrednici oameni de ele si Allah stia ce avea sa urmeze curand dupa aceea, cand

musulmanii au cucerit Mekka si alte regiuni.

29) Furia generata de mandria apartenentei la un anumit trib, specifica perioa-

dei anterioare aparitiei Islamului {A\-Jah\\\\)\)a).

30) Acest verset face referire la cucerirea Mekkai, doi ani mai tarziu.

31) Islamul.

32) Asupra tuturor celorlalte religii.

33) Cu dreptcredinciosii.
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lU SURAT AL-HUJURAT<i)

(Medinita [100]i 18 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, voi cei care credeti! Nu o luati inaintea lui Allah si a Trimisului

Sau si fiti cu frica de Allah! (2) Allah este Cel care Aude Totul [si este]

Atoatestiutor [Sam (", 'Alim].

2. O, voi cei care credeti! Nu ridicati glasurile voastre peste glasul

Profetului*^' si nu strigati cand vorbiti cu el, asa cum strigati voi unii la

altii*'^', pentru ca faptele voastre sa nu fie in desert, fara ca voi sa

bagati de seama!

3. Aceia care coboara glasurile lor inaintea Trimisului lui Allah sunt

aceia ale caror inimi le-a incercat*^' Allah pentru evlavie; ei vor avea

parte de iertare si de rasplata mare,

4. Aceia care te cheama din afara odailor tale'*^', cei mai multi dintre

ei nu au judecata'''''.

5. Daca ar avea ei rabdare pana ce tu iesi la ei, ar fi mai bine pentru

ei. Insa Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

6. O, voi cei care credeti! Daca vine la voi un nelegiuit cu o veste,

chibzuiti cu [mare] bagare de seama*^', ca sa nu pricinuiti rau unui

neam, din nestiinta, si sa nu va caiti pentru ceea ce ati facut!*^'

1) "Sura Odailor", dupa versetui 4 in care apare acest cuvant.

2) Sa nu o luati inaintea Lui si a Profetului Sau sau sa incalcati poruncile lor!

3) Cand vorbeste el.

4) Ci vorbiti cu glas coborat, aproape in soapta.

5) Le-a ales si le-a curatat.

5) Chemandu-te sa iesi degraba la ei.

7) Motivul reuelarii: S-a relatat ca unii dintre arabii beduini, lipsiti de educatie.

au venit la odaile sotiilor Profetului - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - si

au pornit sa-l strige: O, Muhammed, iesi pana la noi! O. Muhammed. iesi pana la noi!

Atunci Allah a revelat acest verset.

8) Pentru a va convinge de adevarul ei.

9) Allah le porunceste dreptcredinciosilor sa nu accepte stirea venita de la cel

nelegiuit, date fiind daunele si suferintele pe care aceasta le poate atrage. ca urmare
a transmiterii de catre unii dreptcredinciosi a unor stiri mincinoase. Ei trebuie sa se

convinga de adevarul stirii, pentru ca sa nu regrete dupa aceea. Motivul reuelarii:
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7. Si sa stiti ca Trimisul lui Allah este printre voi. Daca el v-ar da
ascultare voua in multe lucruri*^'^', ati cadea voi in pacat, insa Allah v-a

facut pe voi sa iubiti credinta si a impodobit-o cu inimile voastre si v-a

facut pe voi sa urati necredinta, ticalosia si nesupunerea. Acestia sunt

cei care urmeaza calea cea dreapta -

8. Un har de la Allah si o indurare. lar Allah este Atoatestiutor [si]

Intelept ['Alim, Hakim].

9. Si daca doua cete de dreptcredinciosi se cearta intre ele, voi impa-
cati-le! Daca una dintre ele este nedreapta cu cealalta, atunci luptati

Tmpotriva celei care este nedreapta pana ce ea se intoarce la porunca
lui Allah, iar cand se intoarce*^ ^', atunci impacati-le pe ele cu dreptate

si fiti nepartinitori, fiindca Allah li iubeste pe cei drepti.

10. Dreptcredinciosii sunt frati. Deci impacati-i pe cei doi frati ai

vostri si fiti cu frica de Allah! Poate ca veti afla indurare!

11. O, voi cei care credeti! Sa nu rada un neam de alt neam, care s-ar

putea sa fie mai bun decat el, nici muierile [sa nu rada] de alte muieri,

care s-ar putea sa fie mai bune decat ele! Nu va ocarati si nu va

batjocoriti cu porecle unii pe altii. Ce rau este numele urat si rusinos,

dupa credinta!(i2) ]aj- ^ei care nu se caiesc'^^)^ aceia sunt nelegiuiti.

12. O, voi cei care credeti! Feriti-va cu strasnicie de banuieli, caci

unele banuieli sunt pacat'^'^'! Nu va iscoditi si nu va ponegriti unii pe
altii! Oare voieste vreunul dintre voi sa manance carnea fratelui sau

mort?'^^' [Nu!] Voi ati urat aceasta! Si fiti cu frica de Allah, fiindca

Allah este lertator si Indurator [Tawwab, Rahim].

S-a relatat ca Profetul - Allah sal binecuvanteze si sa-l miluiasca! - 1-a trimis pe
Al-Walid ben Uqba la Al-Harith ben Dirar, seful unui trib beduin, pentru a lua de la el

Dania {Zakat) pe care o adunase de la neamul sau. Si cand a venit si s-a apropiat de
ei, Al-Walid s-a speriat si a fugit inapoi la Trimisul lui Allah - A//a/i sa-l binecuvanteze

si sa-l miluiasca! -, zicandu-i lui: O, Trimis al lui Allah! Ei s-au lepadat de credinta si

refuza sa mai dea Dania! Unii companioni s-au gandit sa se duca la ei si sa lupte

impotriva lor, insa Allah a revelat acest verset.

10) Daca ar accepta parerile voastre si ar actiona dupa ele.

11) Din ratacirea lui de la porunca lui Allah.

12) Nu mai este permis sa fie calificati cu epitete urate cei care au adoptat

credinta.

13) Pentru ca au ras de altii sau i-au ponegrit.

14) Banuielile si gandurile rele despre cineva, fara dovezi.

15) Ponegrirea cuiva a fost asemuita cu mancarea carnii unui frate. lucru res-

pins de firea omeneasca.
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13. O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un barbat si o muiere

si v-am facut pe voi popoare si triburi, pentru ca sa va cunoasteti. Cel

mai cinstit dintre voi la Allah este eel mai evlavios dintre voi. Allah este

Atoatestiutor [si] Binestiutor ['Alim, Khabir].

14. Au zis arabii beduini*^*^': "Noi credem!"*^''' Spune: "Voi nu
credeti!*^^' Ci ziceti: "Noi suntem supusi!", fiindca nu a intrat credinta

inca in inimile voastre! Si de veti arata ascultare lui Allah si Trimisului

Sau, voi nu veti pierde nimic din faptele voastre!" Allah este lertator,

Indurator [Ghafur, Rahim].

15. Dreptcredinciosi sunt numai aceia care cred in Allah si in Trimisul

Sau, care apoi nu s-au mai indoit si au luat parte la lupta cu averile

lor si cu sufletele lor, pe calea lui AUah'^^'. Acestia sunt cei sinceri.

16. Spune*^°': "Oare voiti sa-1 vorbiti lui Allah despre credinta voastra,

cand Allah stie ce este in ceruri si ce este pre pamant si cand Allah

este a toate stiutor?"

17. Ei'2^) Tti amintesc ca ti-au facut cinste imbratisand Islamul. Spune:
"Nu-mi faceti nici o cinste cu Islamul vostru! Dimpotriva, Allah v-a facut

voua cinste prin aceea ca v-a calauzit spre credinta, daca voi sunteti

adevarati!"(22)

18. Allah stie Necunoscutul din ceruri si de pre pamant si Allah vede

bine ceea ce faceti voi.

O^^O

16) Despre care a fost vorba la inceputul surei.

17) In Allah si in Trimisul Sau.

18) Intrucat credinta inseamna vorba si fapta.

19) Impotriva necredinciosilor

20) Acestor arabi beduini care pretind ca ei cred, fara sa fi luat parte la lupta.

21) Ibn Abbas a spus; Cei din tribul Asad care au venit la Trimisul lui Allah -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - i-au zis lui: "O, Trimis al lui Allah! Noi

am primit Islamul. Arabii beduini au luptat impotriva ta, pe cand noi nu ne-am luptat

cu tine". Si au inceput sa se laude aratandu-i bunavointa si atunci a fost revelat

acest verset nobil.

22) In ceea ce spuneti.
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ffS) SURAT QAF<i'

(Mekkana [34] i 45 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Qaf. Pe Coranul eel glorios!

2. Insa ei se mira ca le vine ca prevenitor unul dintre ei si cei necre-

dinciosi zic: "Acesta este lucru ciudat!

3. Oare dupa ce am murit noi si ne-am facut tarana [vom mai fi noi

readusi la viata]? Aceasta este o intoarcere departata!"

4. Noi stim ce mistuie pamantul din ei. Noi avem o carte pastra-

toare<2).

5. Insa ei au socotit AdevaruP' drept minciuna, cand a venit la ei. Si

ei sunt Tntr-o stare incurcata.

6. Oare nu se uita ei''^' spre cerul de deasupra lor cum 1-am inaltat

Noi*^' si 1-am Tnfrumusetat*^' si cum nu are el nici un fel de crapaturi?

7. lar pamantul 1-am intins Noi si am aruncat pe el munti neclintiti si

am facut sa creasca pe el din fiecare soi minunat,

8. Spre dovada si Tndemnare pentru fiecare rob care se caieste.

9. Si Noi trimitem din cer apa binecuvantata cu care facem sa

creasca gradini*^' si grane pentru seceris.

10. Si palmieri semeti, cu ciorchini randuiti unii peste altii,

1 1 . Ca hrana pentru robi. Si cu ea*^' Noi dam viata unui tinut mort*^'.

Astfel va fi si iesirea [din morminte].

1) "Sura Qaf\ numita astfel dupa prima litera de la inceputul primului verset.

Pentru aceste litere, vezi 2:1.
2) In care sunt pastrate toate lucrurile sau tablele pastrate.

3) Coranul si proorocirea lui Muhammed.

5) Fara nici un fel de stalpi pe care sa se sprijine.

6) Cu stelele.

7) De pomi fructiferi.

8) Cu aceasta apa.

9) Un pamant arid.
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12. Inainte de ei*^°', au invinuit de minciuna neamul lui Noe, locuitorii

dmar-Rass, Thamud''^^\

13. 'AS^^'^l Faraon, fratii lui Lot,

14. Locuitorii din AI-A^/ka si neamul lui Tubba'''^^\ Toti*^'^' i-au invinuit

pe trimisi de minciuna si amenintarea Mea s-a adeverit.

15. Oare am ostenit Noi la creatia cea dintai? Insa ei sunt in indoiala

cu privire la o noua creatie*^^'.

16. Noi 1-am creat pe om si Noi stim ce-i sopteste sufletul sau'^'^', caci

Noi suntem mai aproape de el decat vana gatului,

17. Cand cei doi primitori'^^' primesc, stand [unul] in dreapta si

[celalalt] in stanga,

18. Si el nu va rosti nici un cuvant, fara sa aiba langa el un
supraveghetor pregatit [sa scrie]'^^'.

19. Si vine agonia mortii cu adevarat: "Aceasta este cea de care tu

te-ai ferit!"

20. Se va sufla in trambita'^^': Aceasta este Ziua amenintarii*^^'.

21. Si va veni fiecare suflet Tmpreuna cu un manator*^^' si un martor.

22. "Tu ai fost nepasator fata de aceasta. Si Noi am indepartat valul

tau(22) si privirea ta este astazi patrunzatoare"

10) Inainte de neamul Qurays.

11) Neamul lui Sa/ih,

12) Neamul lui Hud.

13) Titlu purtat de regii regatului sud-arabic Himyar. in secolele IV-V e.n. Vezi

si 44 : 37.

14) Toate neamurile acestea.

15) Ei recunosc prima creatie, dar sunt in indoiala cu privire la readucerea lor la

viata, dupa moarte.

16) Si ce ii trece prin minte.

17) Cei doi ingeri care stau in dreapta si in stanga omului.

18) Un inger care inregistreaza vorbele si faptele sale.

19) Vestindu-se Invierea.

20) Ziua in care se va implini amenintarea.

21) Care-1 conduce in fata lui Allah.

22) Pentru a intelege lucrurile in adevarul lor; Allah se adreseaza pacatosului.



50 • SURAT QAF

23. Si insotitorul*^^' sau va zice: "lata ce se afla la mine pregatit!"

24. Aruncati'2'i) in Gheena pe tot necredinciosul indarjit,

25. Care impiedica binele'^^', nelegiuit'^^' si banuitor'^^',

26. Care a asezat alaturi de Allah si un alt dumnezeu!'^^'. Aruncati-1 pe
el la chinul eel aspru!"

27. insotitorul sau*^^' va zice: "Doamne, eu nu 1-am oropsit, ci el s-a

aflat in ratacire adanca!".

28. EP°' le va zice: "Nu va certati in fata Mea! Eu v-am trimis

amenintarea mai inainte!*^^'

29. La Mine vorba nu se schimba si Eu nu sunt nedrept cu robii!"

30. In Ziua aceea, li vom zice Gheenei: "Te-ai umplut?" lar ea va ras-

punde: "Mai sunt Tnca [de venit]?"

31. Si va fi Raiul adus aproape de cei care se tern [de Allah].

32. "Aceasta'-^^' este ceea ce s-a fagaduit fiecarui om care se caieste,

pazitor al legamantului,

33. Care a fost cu teama de Cel Milostiv [Ar-Rahman], fara ca el sa-L

vada, si care a venit [catre El] cu inima plina de cainta.

34. Intrati in el'-^^' cu pace! " Aceasta este Ziua vesniciei!*^'^'

35. In el vor avea tot ceea ce vor voi. Si la Noi este si mai mult*^^'.

O^^O
23) Ingerul care i-a insemnat vorbele si faptele in timpul vietii.

24) Allah se adreseaza celor doi ingeri.

25) Binele total, care este Islamul.

26) Fata de oameni.

27) Care are indoieli in privinta lui Allah si a rehgiei Sale.

28) Pe care 1-a adorat.

29) Aici este vorba de diavolul care 1-a insotit in timpul vietii.

30) Allah.

31) V-am spus in timpul vietii ce pedeapsa va asteapta in Viata de Apoi, daca

u credeti.

32) Rasplata aceasta.

33) In Paradis.

34) Ziua in care Allah va anunta Viata cea vesnica.

35) Decat si-ar putea ei inchipui.
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36. Si cate neamuri am nimicit Noi mai inainte de ei*'^^', care erau si

mai puternice decat ei. Si au purees ei prin tara, [cautand]. Oare este

vreo scapare?'^"

37. intru aceasta*-^^' este o indemnare pentru eel care are inima sau

asculta si este martor.

38. Am creat Noi cerurile si pamantul si ceea ce se afla Tntre ele in

sase zile si nu Ne-a cuprins pe Noi nici cea mai mica osteneala!'^^'

39. Deci rabda ceea ce spun ei''*^' si preamareste-L cu lauda pe
Stapanul tau, inainte de rasaritul soarelui si inainte de asfintit;

40. Si in timpul unei parti din noapte lauda-L pe El!*'^^' Si dupa
prosternari [Rugaciuni]!

4 1 . Si asculta in Ziua in care eel care cheama''^^) yg chema dintr-un loc

apropiat,

42. In Ziua cand vor auzi strigatul''^^' cu adevarat! Aceasta va fi Ziua

iesirii [din morminte].

43. Noi dam viata si dam moarte si la Noi va fi intoarcerea''^'^',

44. in Ziua cand se va crapa pamantul [lasandu-i] pe ei [sa iasa]

grabiti! Aceasta este o adunare usoara pentru Noi.

45. Noi stim bine ce spun ei*'^^'. Tu nu esti pus siluitor peste ei. Si

Tndeamna-1 prin Coran pe acela care se teme de amenintarea Mea!

O^g^O
36) De neamul Quraxjs.

37) Nu au gasit ei nici o cale pentru a scapa de pedeapsa lui Allah.

38) In nimicirea neamurilor anterioare.

39) Acest pasaj este si un raspuns dat evreilor si crestinilor in ale caror carti se

spune ca in Ziua a saptea Dumnezeu s-a odihnit.

40) Tagaduirea de catre necredinciosi a Invierii, a unicitatii lui Allah si a

Profetului.

41) Adica in timpul tuturor rugaciunilor din cursul zilei.

42) Ingerul Israfil care va sufla in trambita a doua oara, pentru a-i chema pe

oameni sa iasa din morminte si sa se adune pentru judecata.

43) Cel de al doilea sunet al trambitei.

44) La Noi se afla soarta tuturor.

45) Idolatrii din Mekka.
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(113 SURAT ADH-DHARIYAT<i'

(Mekkana [67]; 60 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Pe cele care risipesc, imprastiind*^'

2. Si pe cele care poarta povara'^'

3. Si pe cele care luneca usor*'^'

4. Si pe cele care impart dupa porunca!*^'

5. Ceea ce vi se promite este adevarat,

6. lar rasplata este hotarata!'^'

7. Pe cerul eel bine intocmit!

8. Voi va aflati in vorba invrajbita*^',

9. Prin care este tinut departe de el<^' eel care a fost indepartat'^'.

10. Sa fie blestemati mincinosii'^*-''

11. Care stau nepasatori intr-un potop!'^^'

12. Ei Tntreaba: "Cand va fi Ziua Judecatii?"(i2)

13. In Ziua aceea, ei vor fi Tncercati prin Foe!

14. "Gustati incercarea voastra! Aceasta este ceea ce voi ati cautat sa

grabiti!"

1) "Cele care risipesc", dupa acest cuvant care apare in primul verset.

2) Pe vanturile care risipesc praful.

3) Pe norii care poarta apa cea grea.

4) Pe corabiile care plutesc usor

5) Acest mod de a jura si de a lua martori este propriu surelor de la inceputul

revelatiei.

6) Adica rasplata pentru faptele cele bune si cele rele va veni cu certitudine.

7) In legatura cu Profetul si Coranul.

8) De adevarul limpede. de Coran sau de Profet.

9) De catre diavol.

10) Cei care se calauzesc dupa banuieli si nu iau in seama dovezile certe.

11) Coplesiti de ignoranta si nepasatori.

12) II intreaba pe Profet cand va fi Ziua Judecatii si rasplatii.



51 • SURAT ADH-DHARIYAT

15. Cei ce se tern [de Allah] vor fi in gradini si [printre] izvoare,

16. Primind ceea ce le daruieste Domnul lor; inainte de aceasta ei

doara au fost de bine facatori;

17. Ei nu dormeau decat putin in timpul noptii'^^',

18. lar inainte de ivirea zorilor ei se rugau de iertare'^'^'

19. Si in averea lor se afla un drept pentru cersetor si pentru eel

nevoias.

20. Pe pamant se afla semne*^^' pentru cei care cred cu putere,

21. Ca si in voi insiva. Voi nu vedeti?

22. Si in cer*^^' se afla inzestrarea voastra si ceea ce vi se faga-

duieste*-^^'.

23. Pe Stapanul cerului si al pamantului! Aceasta*^^' este la fel de
adevarat precum aceea ca voi puteti vorbi!

24. Oare nu a ajuns la tine istoria despre oaspetii cei cinstiti ai lui

Avraam?(i5)

25. Cand au intrat la el si au zis "Pace!", iar el le-a zis lor "Pace, oa-

meni necunoscuti!"

26. Apoi s-a dus el pe furis la familia lui si a adus un vitel gras.

27. Si 1-a apropiat de ei, zicand: "Voi nu mancati?"

28. Si 1-a cuprins pe el frica, Tnsa ei i-au zis: "Nu te feme!" Si i-au

vestit lui [nasterea] unui fecior Tntelept'^^'.

29. S-a apropiat muierea lui, vaicarindu-se, lovindu-si obrajii si a zis:

"[Eu sunt] o baba stearpa..."*^^'

O^^O
13) Ei au Stat de veghe cea mai mare parte din noapte. i

14) Pentru pacatele lor.

15) Dovezi ale atotputerniciei si unicitatii lui Allah.

16) In ploaia care coboara din cer.

17) Pedeapsa care vi se fagaduieste (voua mekkanilor).

18) Cele mentionate despre semne si despre inzestrare.

19) Ingerii care au venit la el cu infatisarea de oameni.

20) Acesta avea sa fie Isaac.

21) O batrana stearpa ca mine poate sa aduca pe lume vi
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30. Dar ei au zis: "Asa a grait Domnul tau si El este Intelept [si]

Atoatestiutor [Al-Hakim, Al-'AUm]".

31. A zis<22': "Si ce v-a adus pe voi, trimisilor?"

32. Au raspuns ei: "Noi am fost trimisi la un neam de nelegiuiti*^^',

33. Ca sa aruncam asupra lor pietre de lut,

34. insemnate de Domnul tau pentm nelegiuiti!"

35. Si i-am scos Noi din ea'^'^' pe aceia care erau credinciosi,

36. Dar nu am gasit printre ei decat o singura casa de supusi'^^)^

37. Si am lasat Noi in ea'^*^' un semn pentru aceia care se tem de
chinul eel dureros.

38. [Si a fost un semn] si in Moise'^^', cand 1-am trimis Noi cu o dovada
limpede la Faraon.

39. insa [acesta] s-a intors cu capeteniile sale si a zis: "Un vrajitor sau

un nebun!"

40. Si 1-am apucat Noi impreuna cu ostenii lui si 1-am aruncat in

mare, caci a fost el vinovat.

41. [Si a fost un semn] si in 'AS^^\ cand am trimis la ei vantul nerod-

nic(29);

42. Care nu a lasat nici un lucru peste care s-a abatut, fara sa nu-1 fi

facut asemenea pulberii.

43. Si in ThamuS^'^^ cand li s-a zis lor*^^': "Bucurati-va voi pana la o

vreme!"

o^g^o
22) Avraam.

23) La neamul lui Lot.

24) Din cetate.

25) Familia lui Lot.

26) Am lasat in cetate un semn ca locuitorii ei au fost nimiciti.

27) Am facut un semn si din povestea lui Moise.

28) Am facut un semn si din nimicirea neamului 'Ad.

29) Fara ploaie, pustiitor.

30) Am facut semn si din pedeapsa care a lovit neamul Thamud.
31) Dupa ce au junghiat camila.
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44. Si s-au impotrivit ei cu indarjire poruncii Domnului lor si i-a lovit

pe ei trasnetul*^^', pe cand ei priveau*'^'^'.

45. Si n-au mai fost ei in stare sa se ridice si nu au fost de nimeni
ajutati.

46. Si in neamul lui Noe*'^'^', mai inainte, caci si ei au fost un neam de

spurcati.

47. lar cerul 1-am inaltat cu puterea Noastra si Noi il largim.

48. lar pamantul 1-am intins si ce frumos 1-am netezit!

49. Si din fiecare lucru Noi am creat perechi. Poate ca voi va veti

lasa indemnati!

50. Deci fugiti voi la AUahl'-^^'Eu sunt pentru voi prevenitor limpede

din partea Lui.

51. Si nu asezati langa Allah un alt dumnezeu! Eu sunt pentru voi

prevenitor limpede din partea Lui.

52. Tot astfel nu a venit la cei de dinainte de ei nici un trimis fara ca

ei sa nu zica: "Este un vrajitor sau un nebun!"

53. Oare si-au lasat ei aceasta mostenire unii altora?*'^^' Ba ei sunt

mai degraba un neam de ticalosi.

54. Deci Tntoarce-te de la ei*-^^' si nu vei fi tu osandit!

55. Si indeamna, caci indemnarea le este spre folos dreptcredin-

ciosilor!

56. Eu nu i-am creat pe djinni si oameni decat pentru ca ei sa Ma
adore.

57. Eu nu voiesc de la ei intretinere si nici nu voiesc ca ei sa Ma
hraneasca pe Mine.

o^g^o
32) Orice pedeapsa care nimiceste venind pe neasteptate.

33) La el, caci i-a lovit in timpul zilei.

34) Am facut un semn si din neamul lui Noe, pe care 1-am nimicit.

35) Fugiti de pedeapsa Lui la indurarea Lui. prin credinta in El si

poruncii Sale.

36) Oare au mostenit unii de la altii aceste vorbe?

37) Fara sa te certi cu ei si fara sa le raspunzi prin rau.
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58. Ci Allah este Intretinatorul [Ar-Razzaq], Stapanul puterii, Cel Sta-

tornic [Al-Matin].

59. Aceia care sunt nedrepti*'^^' au o parte [de pedeapsa] asema-
natoare cu partea tovarasilor lor. Si sa nu-Mi ceara ei sa Ma grabesc!

60. Si vai celor care nu cred in Ziua lor*^^', cu care sunt amenin-
tati!(40)

O^^O

38) Necredinciosii de la Mekka.

39)lnZiuaInvierii.

40) In care Allah li ameninta ca li va pedepsi.
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521 SURAT AT-TUR<i)

(Mekkana [96]; 49 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. PeAt-Tur!

2. Si pe Cartea scrisa

3. Pe un pergament intins!

4. Si pe Casa cea locuita*^'

5. Si pe bolta cea inalta!

6. Si pe marea cea aprinsa!

7. Osanda Domnului tau va veni!

8. Nimeni nu o va putea impiedica,

9. In Ziua in care cerul se va involbura intr-un vartej

10. Si muntii se vor urni din loc.

1 1 . Vai in Ziua aceea pentru cei care invinuiesc de minciuna

12. Si care se joaca cu vorbe usoare!*^'

13. In Ziua aceea vor fi ei impinsi in Gheena, cu neindurare:

14. "Acesta este Focul pe care voi I-ati luat drept minciuna.

15. Oare aceasta este vrajitorie sau voi nu vedeti?*'^'

16. Ardeti in el si rabdati sau nu rabdati, caci e totuna pentru voi;

caci voi veti fi rasplatiti pentru ceea ce faceti!"

17. lar cei cuviosi vor fi in Gradini si la placere,

18. Bucurandu-se de ceea ce le-a dat Domnul lor. Si Domnul lor li va

apara de pedeapsa ladului.

19. [Si li se va zicej: "Mancati si beti in pace pentru ceea ce ati facut*^',

O^^^O
1) Muntele din Sinai, langa care Allah i-a vorbit lui Moise. Sura poarta a

ime dupa muntele respectiv, care este pomenit in primul verset.

2) Dupa o alta interpretare, ar fi vorba de Al-Kaaba.

3) Care isi bat joe de versetele lui Allah si semnele Sale.

4) Asa cum ati vazut in lumea pamanteasca?
5) In viata pamanteasca.
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20. Intinsi pe paturi randuite!" Si Noi le vom da ca soate hurii cu ochii

mari.

21. Aceia care cred si pe care scoboratorii lor li urmeaza in credinta,

pe aceia li vom face sa fie laolalta cu scoboratorii lor'^' si nu le vom
micsora intru nimic faptele lor'''''. Fiecare om va fi raspunzator pentru

ceea ce a agonisit'^'.

22. Si le vom darui lor spre intretinere fructe si carne, dupa cum vor

pofti.

23. Si acolo isi vor intinde ei o cupa*^' unul altuia, in care nu este

greseala si nici pacat.

24. Si se vor plimba printre ei pentru a-i servi feciori ca niste

margaritare bine pastrate.

25. lar ei se vor intoarce unul catre altul, intrebandu-se.

26. Si vor zice: "Inainte, noi am trait in mijlocul neamului nostru,

tematori,

27. Insa Allah S-a indurat de noi si ne-a aparat de chinul vantului

fierbinte(io),

28. Pentru ca noi L-am chemat*^^' si mai inainte, caci El este Cel

Milostiv, Indurator [Al-Barr, Ar-Rahim]".

29. Deci Tndeamna'^^', caci, prin indurarea Domnului tau, tu nu esti

un ghicitor*^^' si nici un nebun!

30. Sau spun ei: "[Acesta este] un poet! Noi asteptam [sa-1 loveasca]

pe el soarta amenintatoare".

31. Spune: "Asteptati, dar voi fi si eu impreuna cu voi printre cei

care asteapta!"(i4)

32. Oare, le poruncesc mintile lor aceasta? Ba ei sunt un neam de
Tndaratnici!

6) In gradinile Paradisului.

7) Rasplata pentru faptele savarsite de ei.

8) Fiecare va fi pedepsit dupa faptele pe care le-a savarsit.

9) Vor trece cupele pline de vin de la unul la altul.

10) Pedeapsa Focului.

1 1) L-am adorat.

12) Transmitand, o, Muhammed, celor la care ai fost trimis.

13) Care pretinde ca ar sti necunoscutul.

14) Pana ce va veni hotararea lui Allah si pedeapsa Lui.
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33. Sau zic ei: "El 1-a nascocit!" Ba nu, dar ei nu vor sa creada.

34. Sa aduca ei o poveste asemenea lui daca graiesc ei adevar!*^^'

35. Oare au fost ei creati de nimeni sau ei sunt creatorii?

36. Sau au creat ei cerurile si pamantul? Nu, ei nu cred cu

convingere!

37. Sau sunt ei comorile Domnului tau? Sau sunt ei stapani?

38. Sau au ei o scara de pe care asculta? Sa vina cei care asculta

dintre ei cu o dovada limpede!

39. Sau are El copile*^^', iar voi aveti fii?

40. Sau le ceri tu o rasplata*^''', meat ei sunt impovarati de grea

datorie?

41. Sau stiu ei Necunoscutul pentru ca sa-1 pomeneasca in scris?

42. Sau cauta ei un viclesug? Insa cei care nu cred sunt victime ale

propriului lor viclesug.

43. Sau au ei un alt dumnezeu decat Allah? Allah Preaslavitul este

mai presus de ceea ce li asociaza Lui!

44. Si daca vad ei bucati de cer cazand, atunci zic: "[Acestia sunt] nori

ingramaditi"<i^'.

45. Lasa-i pe ei, pana ce vor intalni Ziua lor, cand ei vor fi trasniti,

46. Ziua in care viclesugul lor nu le va fi de nici un folos si in care nu
vor fi ei ajutati!

47. Cei care au fost nedrepti vor avea parte de un chin, pe langa
aceasta'i^), dar cei mai multi dintre ei nu stiu.

48. Asteapta cu rabdare judecata Domnului tau, caci tu esti sub ochii

Nostri! Si lauda marirea Domnului tau, cand te scoli<2°',

49. Si lauda-L pe El si o vreme din noapte, ca si la asfintitul stelelor!*^^'

15) Daca au ei dreptate in ceea ce pretind.

16) Referire la pretentia necredinciosilor ca ingerii ar fi fiicele lui Allah.

17) In schimbul mesajului pe care li-1 transmiti?

18) Acesta este raspunsul dat politeistilor din Qurays care cereau grabirea pe-

depsei si minuni.

19) In afara de pedeapsa din Ziua Invierii.

20) Din somn si la orice ridicare pentru a pleca.

21) Stingerea luminii lor, la ivirea diminetii.
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d?! SURAT AN-NAJM<i'

(Mekkana [23]; 62 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Pe steaua care apune!

2. Tovarasul vostru*^' nu este ratacit, nici nu este pe un drum gresit!

3. Nu rosteste nimic dupa pofta lui!*'^'

4. El [Coranul] nu este decat o revelatie trimisa*'^'.

5. L-a invatat pe el eel cu puteri deosebite'^',

6. Stapanul intelepciunii care i s-a aratat cu infatisarea sa adevarata*^',

7. Cand se afla in zarea cea mai inalta'".

8. Apoi s-a apropiat si a coborat mai jos<^',

9. Incat s-a aflat la doua batai de arc*^' sau chiar mai aproape.

10. Si i-a revelat Robului Sau ceea ce i-a fost revelat'^°'.

11. Inima nu a mintit in ceea ce a vazut.

12. Oare va indoiti de ceea ce a vazut?*^^'

13. L-a mai vazut el la o alta coborare'^^',

14. La Sidrat al-Muntaha^'^^\

O^g^O
1) "Steaua" - nume primit dupa acest cuvant din primul verset.

2) Muhammed. Primele versete din aceasta sura se refera la calatoria nocturna

('isra') a Profetului Muhammed si se adreseaza neamului Qurays.

3) In acest Coran.

4) De catre Allah.

5) Pe arhanghelul Gavriil.

6) Ingereasca.

7) A cerului.

8) Ingerul Gavriil a coborat mai jos, apropiindu-se de Profet.

9) Sau distanta de doua arcuri, adica de doi coti, dupa o alta interpretare meta-

fora folosita pentru a indica distanta foarte mica dintre doua locuri.

10) Ce i-a transmis Allah ingerului.

1 1) De faptul ca l-a vazut pe inger?

12) A ingerului.

13) In traducere, ..lotusul sau jujubierul de la capat" un pom din al saptelea cer
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15. Langa care se afla gradina Adapostului*^'^',

16. Cand ii vine lotusului*^^' ce-i vine*^*^'.

17. Privirea nu s-a abatut si nici nu a trecut mai departe.

18. El a vazut unele din semnele cele mai mari ale Domnului sau*^^'.

19. Ati vazut voi'^^' pe Al-Lat si pe Al-'Uzza

20. Si pe alta, pe Manat''^'^\ cea de a treia?

21. Oare voi aveti baiat si El are copila?

22. Aceasta este, asadar, o impartire nedreapta!

23. Ele nu sunt decat niste nume pe care le-ati dat voi si parintii

vostri. Allah nu a trimis asupra lor nici o putere. Ei nu urmeaza decat

banuiala si ceea ce poftesc sufletele, in vreme ce de la Domnul lor

le-a venit calauzirea.

24. Oare are omul ceea ce pofteste?*^^'

25. Dar ale lui Allah sunt Viata de Apoi si viata cea dintai.

26. Si cati ingeri sunt in ceruri si mijlocirea lor nu foloseste intru

nimic, decat dupa ce Allah ingaduie cui voieste El si cui Ii place!

27. Cei care nu cred in Viata de Apoi ii cheama pe ingeri cu nume de

muieri.

28. insa ei nu au stiinta despre aceasta. Ei nu urmeaza decat

banuiala, insa banuiala nu este de nici un folos fata de Adevar'^^'.

14) In care erau adapostite sufletele celor apropiati.

15) Sau jujubierul.

16) Cei vine la acest lotus din marile porunci divine cum ar fi scrierea destinelor,

creatia si toate ce se intampla in ceruri si pe pamant.

17) Referire probabil la aparitia arhanghelului Gavriil cu infatisarea sa ade-

varata.

18) Spune-Mi!

19) Cei trei idoli erau adorati, primul la At-Ta'if, al doilea la Nakhla, iar al trei-

lea la Sayfal Bahr, pe litoralul Marii Rosii, cam in dreptul orasului Medina! Dar cele

trei zeitati erau venerate si la sanctuarul de la Mekka, anterior aparitiei Islamului.

20) Nu are ce pofteste!

21) Nu poate inlocui Adevarul.
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29. Asadar, indeparteaza-te de acela care se intoarce de la in-

demnarea Noastra si care nu voieste decat viata pamanteasca!

30. Aceasta este stiinta la care ajung ei<22). insa Domnul tau li stie

mai bine pe aceia care ratacesc de la calea Sa si El li stie mai bine pe
aceia care sunt drept calauziti.

31. Ale lui Allah sunt cele din ceruri si cele de pre pamant, pentru ca

sa-i rasplateasca pe cei care au savarsit rau dupa ceea ce au facut si

sa-i rasplateasca pe cei care au implinit bine cu cea mai buna*^'^'.

32. Aceia care se feresc de pacatele mari si de faptele cele

rusinoase, afara de micile greseli, [sa stie ca] Domnul tau este darnic la

iertare. El va cunoaste eel mai bine, fiindca El v-a creat pe voi din

pamant*^^', precum si atunci cand ati fost plamaditi in pantecele

mamelor voastre. Asadar, nu va laudati cu curatenia sufletelor voastre,

fiindca El li stie mai bine pe cei care sunt cu teama [de El]!

33. 11 vezi pe acela care se intoarce'^^'

34. Si da cu zgarcenie, iar apoi nu mai da deloc?

35. Oare are el stiinta Necunoscutului si poate el vedea?*^^'

36. Sau oare i s-a vestit lui ce se afla in foile lui Moise

37. Si ale lui Avraam, care si-a tinut cu credinta [fagaduinta lui de a

transmite]

38. Ca nici un suflet nu va purta povara altuia*^^'

o^g^o
22) Ei nu stiu mai mult decat lumea pamanteasca.

23) Cu cea mai buna rasplata, care este Paradisul.

24) Referire la crearea lui Adam.
25) S-a relatat ca Al-Walid ben ai-Mughira, care statea cu Profetul - Allah sa-l

binecuuanteze si sa-l miluiasca! - si asculta sfaturile sale si ca inima lui a fost

miscata de ceea ce a auzit, incat a fost pe punctul sa se converteasca la Islam. Dar

un barbat dintre politeisti l-a dojenit pe el, zicandu-i: li parasesti pe parintii tai si li

socotesti pe ei rataciti si ai pretentia ca ei se afla in Foe? Al-Walid i-a raspuns

atunci: Mi-a fost teama de pedeapsa lui Allah! Atunci barbatul acela i-a promis ca va

suporta in locul lui pedeapsa lui Allah, daca li va da ceva bani si se va intoarce la

politeism. Al-Walid i-a dat o parte din bani, dar dupa aceea a devenit zgarcit si nu i-

a mai dat restul. Atunci, Allah a revelat acest verset si urmatorul.

26) NecunoscutuI?

27) Fiecare suflet va purta pacatele sale si va raspunde pentru ele.
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39. Si ca omul nu va dobandi decat [rodul] celor pe care le-a

40. Si ca agoniseala lui se va vedea*^^',

41. lar apoi va primi pentru ea rasplata cuvenita?

42. Si ca la Domnul tau este intoarcerea*'^'^',

43. Si ca El face sa rada si face sa planga^i',

44. Si ca El da moartea si El da viata

45. Si ca El i-a creat pe cei doi soti - barbatusul si femeiusa -,

46. Dintr-o picatura, cand ea este varsata?

47. Si ca a Lui este si cealalta creatie*^^'

48. Si ca El imbogateste si indestuleaza?*^^)

49. Si ca El este stapanul stelei qs-SiVq*'^'^'

50. Si ca El a facut sa piara 'AS'^^'> eel vechi

51. Si Thamud'''^^'' si nu a lasat sa ramana nimic,

52. Ca si neamul lui Noe, mai inainte, fiindca ei erau mai nelegiuiti si

mai cranceni,

53. Si cetatile [rasturnate] le-a nimicit'^''''

54. Si le-a acoperit cu ceea ce le-a acoperit?*'^^'

55. Si de care dintre binefacerile Domnului tau te indoiesti?

28) Va fi rasplatit numai pentru faptele sale.

29) In Ziua Judecatii.

30) In Ziua de Apoi, pentru rasplata.

31) Pe cine voieste El, sau li face sa se bucure pe oaspetii Paradisului si li face

sa fie tristi pe oaspetii Infernului.

32) Readucerea la viata, dupa moarte.

33) Pe cine voieste El.

34) Probabil astrul Sirius, care era adorat de unii pagani (tribul Khuza'a) in

perioada preislamica {AI-JahUi\/i)a).

35) Neamul profetului Hud.

36) Neamul profetului Salih.

37) Cetatile neamului lui Lot, pe care le-a rasturnat, nimicindu-le.

38) Le-a lovit pe ele cu pedeapsa cunoscuta.
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56. Acesta este un prevenitor*^^' dintre prevenitorii cei vechi.

57. Se apropie cea care este aproape,

58. Nimeni, afara de Allah, nu o poate da la iveala''*'^'.

59. Oare va mirati voi de aceasta recitare*'*^'

60. Si radeti si nu plangeti?''^^'

61. Si stati voi nepasatori si semeti?

62. Prosternati-va inaintea lui Allah si adorati-L!*'^^)

O^g^O

39) Coranul sau Profetui Muhammed.
40) Nu poate sti termenul ei.

41) De Coran.

42) Radeti, luandu-1 in bataie de joe, in loc sa plangeti de teama amenintarilor

facute impotriva pacatosilor?

43) Prosternati-va numai inaintea Lui si adorati-L numai pe El! La sfarsitul aces-

tui verset se recomanda prosternarea.
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HU SURAT AL-QAMAR<i)

(Mekkana [37]; 55 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Ceasul<^>s-a apropiat si Luna s-a despicat.*-^'

2. Insa cand vad un semn''^', ei se indeparteaza si zic: "[Aceasta este] o

vrajitorie neintrerupta!"

3. Ei invinuiesc de minciuna*^' si urmeaza poftelor lor si tot lucrul este

hotarat(S).

4. Le-au venit lor stiri destule in care se afla oprire [de la necredinta].

5. [Aceasta este] o Tntelepciune deplina, Tnsa prevenitorii nu sunt de
nici un folos [pentru cei care nu vor sa priceapa].

6. Deci Tntoarce-te de la ei! [Si aminteste-le de] Ziua cand chematorul
va chema la un lucru Tnspaimantator!'''

7. Atunci cand vor iesi ei din gropi, cu ochii plecati*^', de parca ar fi

niste lacuste risipite,

8. Alergand'^' spre chemator, necredinciosii vor zice: "Aceasta este o

Zi grea!"

9. Inainte de ei, au tinut de minciuna neamul lui Noe si ei 1-au socotit

mincinos pe robul Nostru si au zis: "[El este] un nebun!" Si el a fost

ocarat [de necredinciosi].

10. Si L-a chemat pe Stapanul sau, [zicand]: "Eu sunt invins! Fa sa fie

biruitoare [cauza Ta]!"'^°'

1) "Luna", numita astfel dupa acest cuvant care apare in versetul 1.

2) Ceasui Judecatii de Apoi.

3) Cand quraysitii i-au cerut Trimisului lui Allah - Allah sa-l binecuuanteze si

sa-l miluiasca! - sa le arate lor o minune si el a despicat Luna in doua jumatati,

meat au vazut-o astfel toti oamenii din Mekka.

4) O minune.

5) Dupa ce le vin semnele lui Allah.

6) Are un scop la care ajunge si apoi se stabilizeaza.

7) Judecata cu rasplata si pedepsele.

8) Din cauza umilintei.

9) Alergand cu gaturile intinse.

10) M-a invins neamul meu care se indarjeste sa ramana nesupus! Razbuna-ma,
trimitand o pedeapsa asupra lor!
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1 1 . Si am deschis Noi portile cerului pentru o apa ce a curs potop

12. Si am facut sa tasneasca izvoare din pamant si astfel s-a intalnit

apa, dupa o porunca ce a fost hotarata*^^'.

13. Si Noi 1-am dus [pe Noe pe corabia] cea durata din scanduri si

cuie,

14. Care plutea sub ochii Nostri'^^)^ [drept] rasplata pentru eel ce a

fost tagaduit'is).

15. Si am lasat-o Noi'^'^' ca un semn [de prevenire]. Dar oare se afla

cine sa ia aminte?

16. Si cum a fost chinul Meu si prevenirile Mele?

17. Noi am facut Coranul usor<^^', pentru indemnare, dar oare se

afla cine sa ia aminte?

18. A invinuit de minciuna si 'Ad*^^'. Si cum a fost pedeapsa Mea si

prevenirile Mele?!

19. Noi am trimis asupra lor un vant puternic si rece, intr-o zi

nefericita, fara sfarsit'^^),

20. Care i-a smuls pe oameni, de parca ar fi fost niste trunchiuri de

palmieri dezradacinati.

21. Si cum a fost chinul Meu si prevenirile Mele?!

22. Noi am facut Coranul usor, pentru indemnare, dar oare este

cineva care sa cugete?

23. A socotit si Thamud mincinoase prevenirile*^^'.

24. Si au zis ei: "Oare sa urmam un singur om dintre noi? Atunci noi

am fi in ratacire si in sminteala!

11) S-a intalnit apa ce curgea din cer cu cea care tasnea din pamant, dupa
porunca lui Allah.

12) Sub grija lui Allah.

13) Noe.

14) Povestea lui Noe.

15) Pentru a fi inteies, pentru a fi recitat sau pentru a fi tinut minte.

16) L-au socotit mincinos pe profetui lor Hud.

17) Care nu s-a sfarsit pana cand ei nu au fost nimiciti.

18) Cele despre care i-a prevenit profetui lor Salih.
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25. Oare sa-i fi fost indemnarea*^^' trimisa lui, dintre noi [toti]? Ba el

este un mincinos plin de semetie!"*^'^'

26. Maine'^^' vor afla ei cine este mincinosul plin de semetie!

27. Noi le vom trimite camila pentru incercare*^^'. Deci vegheaza-i*^'^'

si fii cu rabdare!(24)

28. Si vesteste-le ca apa'^^' va fi impartita intre ei [si camila]! Fiecare

va bea cand va veni randul sau.

29. Insa ei 1-au chemat pe tovarasul lor si el a luat [sabia sa] si a

ologit-o'26).

30. Si cum a fost chinul Meu si prevenirile Mele?!

3 1 . Am trimis asupra lor un singur strigat si ei au devenit asemenea
surcelelor uscate ale pastorului de la tarcul de vite*^^'.

32. Noi am facut Coranul usor, pentru indemnare, dar oare este

cineva care sa ia aminte?

33. A luat si neamul lui Lot drept minciuna prevenirile.

34. Noi am trimis asupra lor vijelie cu pietre si nu am izbavit decat
familia lui Lot, inainte de revarsatul zorilor,

35. Ca indurare din part(

care aduce multumire;'^^'

36. El'^^' i-a prevenit despre pedeapsa Noastra dar ei s-au indoit de
prevenirile lui.

37. Ei 1-au ademenit in privinta oaspetilor*'^^' sai, insa Noi le-am luat

vederea lor. "Gustati chinul Meu si prevenirile Mele!".

O^g^O
19) Revelatia sau profetia.

20) Si vanitatea il impinge sa n
21) In Ziua Invierii sau in Ziua i

22) Vezi: 7 : 73.

23) Si asteapta!

24) In propovaduirea ta.

25) Din izvorul de unde beau ei si unde-si adapa vitele.

26) I-a lovit picioarele cu sabia pana ce a cazut si apoi a injunghiat-o.

27) Sau ca iarba uscata pe care stapanul grajdurilor o da viteior sale in timpul

28) Si-I arata supunere lui Allah.

29) Lot.

30) Ingerii cu infatisarea unor tineri chipesi.
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38. Si dimineata devreme i-a lovit pe ei o osanda indelunga''^^'.

39. "Deci gustati chinul Meu si prevenirile Mele!"

40. Noi am facut Coranul usor, pentru indemnare, dar oare este

cineva care sa ia aminte?

41. Si s-au dus prevenitorii*^^) gi la clanul lui Faraon,

42. Insa ei au socotit mincinoase toate minunile Noastre si i-am
apucat Noi cu pedeapsa Celui Tare, Atotputernic ['Aziz, Muqtader].

43. Oare necredinciosii vostri*^^' sunt mai buni decat acestia'^'^' sau se

afla in scripturi mantuire pentru voi?

44. Sau zic ei: "Noi suntem o multime biruitoare!"

45. Dar multimea lor va fi infranta si ei vor intoarce spatele

[fugind](35). '

46. Ba Ceasul este timpul promis lor*^^', iar Ceasul va fi mai groaznic

si mai amar.

47. Nelegiuitii se afla in ratacire si in sminteala!

48. In Ziua aceea vor fi tarati in Foe cu fetele lor in jos [si li se va
zice]: "Gustati voi atingerea''^'^' ladului!"

49. Si Noi am creat toate lucrurile bine intocmite

50. Si nu este porunca Noastra''^^' decat un singur [cuvant care se va
Tmplini] intr-o singura clipita.

51. Noi am nimicit cetele [asemanatoare cu] voi*-^^', dar oare este cine

sa ia aminte?

52. Si tot ceea ce au facut se afla [inscris] in carti,

53. Orice [fapta] - mica sau mare - este inscrisa.

54. Cei care se tem*'*^' vor fi in gradini si [printre] paraie,

55. !ntr-un loc al adevarului*'*^', langa un Stapanitor Atotputernic.

o^g^o
31) Care a continuat pana ce i-a nimicit pe ei.

32) Moise si fratele sau Aaron.

33) Quraysitilor.

34) Cei ai neamurilor trecute.

35) Previziunea s-a adeverit in ziua bataliei de la Badr.

36) Pentru inviere si pentru pedeapsa.

37) Dogoarea si durerea sau pedeapsa Infernuiui.

38) Pentru lucrui care voim sa se intampie.

39) Neamurile trecute de necredinciosi.

40) De pedeapsa lui Allah.

41) In care nu exista vorbe in desert si pacat.
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HU SURAT AR-RAHMAN<i'

(Medinita [97]; 78 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cel Milostiv [Ar-Rahman]

2. L-a invatat [pe om] Coranul.

3. El l-a creat pe om
4. Si l-a invatat pe el vorbirea limpede.

5. Soarele si Luna urmeaza o randuiala,

6. lar ierburile si arborii se prosterneaza*^'.

7. Si cerul El l-a inaltat si El a stabilit balanta'^',

8. Pentru ca voi sa nu fiti nedrepti la cumpanire.

9. Dati greutatea dupa dreptate si nu scadeti la balanta!

10. lar pamantul l-a facut intins pentru vietati*'^',

11. Pe el sunt fructe si palmieri cu ciorchini inveliti

12. Si granele cu paie si ierburile mirositoare.

13. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

14. El l-a creat pe om din lut'^', asemenea oalelor.

15. Si l-a creat pe djinn din foe curat, fara fum.

16. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

17. Stapanul celor doua rasarituri*^' si Stapanul celor doua apusuri.

18. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

19. El a slobozit cele doua mari*^' ca sa se intalneasca,

1) "Cel Milostiv", epitet al lui Allah, care apare in primul verset.

2) Se lasa supusi vointei lui Allah, asemenea celui care se prosterneaza, mdepli-

nind functia pentru care au fost create.

3) Adica dreptate intre fapturile Sale de pe pamant.

4) Oameni, djinni si alte fapturi.

5) Referire la crearea lui Adam.
6) Locurile de unde rasar Soarele si Luna sau rasaritul Soarelui in timpul verii si

in timpul iernii.

7) Apa dulce si apa sarata.
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20. Dar Tntre ele este o stavila pe care ele nu o pot trece.

21. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

22. Din ele ies margaritare si margean.

23. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

24. Ale Lui sunt corabiile care se inalta pe mare ca muntii.

25. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

26. Toti cei care sunt pe pamant vor pieri*^',

27. Va ramane vesnic [numai] fata*^' Domnului tau, Cel plin de Slava si

de Cinste(io).

28. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

29. 11 implora'i^' cei care sunt in ceruri si pe pamant si in fiecare zi El

Tmplineste ceva.

30. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

31. in curand ne vom ocupa si de judecata voastra, o, voi doua
poveri!

32. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

33. O, neam al djinnilor si al oamenilor! Daca voi puteti trece dincolo

de hotarele cerurilor si ale pamantului, treceti! Dar voi nu veti putea

trece decat cu ajutorul unei puteri'^^'!

34. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

35. Se vor trimite asupra voastra flacari de foe si arama*^^' si nu veti

fi voi ajutati.

36. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

O^g^O
8) Toti cei care se afla pe fata pamantului sunt pieritori.

9) Aici cu sensul de entitatea sa.

10) Dhu al-plal wa-nkram.
11) Se roaga Lui, pomenindu-I numele.

12) Allah se adreseaza oamenilor si djinnilor. indemnandu-i sa fuga, daca sunt in

stare, de destinul pe care li-1 harazeste si de judecata Sa. in afara cerurilor si a pa-

mantului. Dar ei nu vor putea sa faca acest lucru decat la porunca Lui, prin vointa si

puterea Lui, si oriunde s-ar duce. ei se vor afla sub stapanirea lui Allah.

13) Arama topita ce va fi turnata peste capetele voastre.
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37. Si cand se va despica cerul*-^'^' si va deveni rosu-aprins ca pielea

rosie!

38. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

39. Si in Ziua aceea nu vor fi intrebati despre pacatele lor'^^' nici

oameni si nici djinni.

40. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

41. Nelegiuitii vor fi cunoscuti dupa semnele lor*^*^' si vor fi ei apucati

de smocurile de par si de picioare.

42. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

43. Acesta este ladul pe care-1 socoteau pacatosii minciuna;

44. Ei se vor plimba intr-un du-te-vino intre el si intre o apa clocotita.

45. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

46. Acela care s-a temut de infatisarea dinaintea Domnului sau'^'''' va

avea parte de doua gradini, -

47. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

48. Amandoua [gradinile]*^^' cu ramuri stufoase.

49. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

50. In ele se afla doua izvoare care curg.

51. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

52. In ele sunt din toate rodurile cate doua soiuri.

53. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

54. [Ei vor sta] Tntinsi pe asternuturi captusite cu brocart, iar rodurile

celor doua gradini vor fi aproape.

55. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

O^^O
14) Si se va tulbura echilibrul sau.

15) Nu li se va ingadui sa-si ceara iertare.

16) Dupa tristetea si umilinta de pe chipurile lor.

17) Pentru judecata.

18) Interpretari diferite: o gradina pentru oameni si o alta pentru djinni;

gradina in interiorul palatului si alta in afara lui.
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56. In ele sunt [hurii] neprihanite, pe care nu le-au atins inainte de ei

nici oameni, nici djinni.

57. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

58. Ca si cand ar fi rubine*^^' si margean.

59. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

60. Oare sa fie rasplata binelui alta decat tot binele?

61. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

62. Si afara de cele doua mai sunt alte doua gradini.

63. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

64. Si ele sunt [de culoare] verde-inchis.

65. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

66. In ele se afla doua izvoare ce tasnesc.

67. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

68. In ele se afla fructe, palmieri si rodii

69. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

70. in ele se afla fecioare virtuoase si frumoase'^O).

71. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

72. Hurii retrase in corturi*^^'.

73. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

74. Pe care inainte de ei nu le-au atins nici oameni, nici djinni.

75. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

76. [Ei] vor sta intinsi pe perne verzi si pe covoare pline si frumoase.

77. Asadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tagaduiti?

78. Binecuvantat fie numele Domnului tau Cel Plin de Slava si de
Cinste [Dim al-jalal wa-l-'ikram]\

O^^O
19) Cu obrajii rosii de sfiala.

20) Fecioare virtuoase, cu chipuri fr

21) In case facute din perle.
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HJJ SURAT AL-WAQI'A*!)

(Mekkana [46]; 96 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cand "cea care trebuie sa se Tntample" se va Tntampla,

2. Nimeni nu va mai socoti venirea ei minciuna.

3. Ea va cobori si va inalta*^'.

4. In aceasta Zi pamantul va fi zguduit si clatinat

5. Si muntii vor fi sfaramati in farame

6. Si se vor preface in pulbere risipita.

7. Atunci veti fi voi de trei feluri:

8. Oamenii mainii drepte - si ce sunt oamenii mainii drepte?*^' -,

9. Oamenii mainii stangi - si ce sunt oamenii mainii stangi?*'^' -,

10. Si cei ce s-au aflat in frunte se vor afla inainte'^'.

11. Acestia sunt cei mai apropiati'^',

12. in Gradinile placerilor;

13. O ceata dintre primii*''

14. Si putini dintre ceilalti*^',

15. [Ei se vor afla] pe paturi impletite,

16. Intinsi pe ele fata in fata.

O^^O
1) "Cea care trebuie sa se intaniple", titlu luat dupa versetul 1. Prin aceasta

expresie, care in limba araba este, de fapt, doar un singur cuvant, se are in vedere

Ziua Invierii.

2) li va cobori pe pacatosi in Infern si li va ridica pe dreptcredinciosi in

Paradis.

3) Cei evlaviosi si fericiti care vor primi cartile lor in mana lor dreapta.

4) Nefericitii pacatosi care vor primi cartile lor in mana lor stanga.

5) Cei care au fost primii in acceptarea credintei si supunerii fata de Allah.

6) Cei pe care Allah li apropie de Sine, inaltand pozitiile lor

7) Cei care au acceptat primii credinta dintre neamurile vechi.

8) Cei care au acceptat primii credinta dintre musulmani.
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17. Si se vor plimba printre ei*^' feciori vesnic tineri*^'-'',

18. Cu potire, cu ulcioare si cu un pahar de la un izvor*^^',

19. Nu vor avea dureri de cap de la ele si nici nu vor fi ametiti'^^'.

20. Si vor gasi fructe dintre cele pe care si le aleg

21. Si carne de pasare pe care o poftesc

22. Si hurii cu ochii mari,

23. Asemenea margaritarelor ascunse*^^)^

24. Drept rasplata pentru ceea ce au Tmplinit*^'^'

25. Si nu vor auzi in ele nici vorbe desarte, nici invinuiri de pacat,

26. Ci numai cuvantul "Pace! Pace!"*!^)

27. Si oamenii mainii drepte - ce sunt oamenii mainii drepte?

28. [Ei se vor afla printre] jujubierii fara spini

29. Si bananierii cu ciorchini randuiti'^'^*

30. Sub umbra intinsa'-^^'

31. Si langa apa care curge'^^'

32. Si roduri multe,

33. Fara intrerupere si fara opreliste,

34. Si paturi ridicate.

35. Noi le-am creat pe ele*^^' desavarsite

9) Pentru a-i sluji.

10) Care nu se vor schimba si nu vor imbatrani niciodata.

11) Din care curge vin.

12) Cum se intampla in cazul consumarii vinului in aceasta lume.

13) Asemenea perlelor stralucitoare scoase din scoici. pe care nu le-au atins

inca mainile.

14) Fapteie bune pe care le-au implinit.

15) Cuvant de salut.

16) Bananieri cu fructele randuite in ciorchini.

17) Permanenta. care nu se micsoreaza niciodata.

18) Care curge fara intrerupere.

19) Pe hurii.
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36. Si le-am facut pe ele neprihanite,

37. Mladioase si toate de o varsta,

38. Pentru oamenii mainii drepte:

39. O ceata numeroasa dintre primii*^°'

40. Si o ceata numeroasa dintre ultimii'^i).

41. lar oamenii mainii stangi - ce sunt oamenii mainii stangi?

42. [Ei se vor afla in mijlocul] vantului arzator si apei clocotite,

43. La o umbra de fum negru,

44. Nici racoros, nici placut.

45. Ei au fost Tnainte de aceasta in indestulare*^^'.

46. Si au staruit in pacatul eel mare'^^',

47. Zicand: "Oare dupa ce am murit si ne-am facut tarana si

oseminte, vom mai putea fi noi readusi la viata?

48. Si la fel si stramosii nostri?"'^^)

49. Spune: "Atat cei dintai, cat si cei de pe urma

50. Vor fi adunati la termenul unei Zile cunoscute!"*^^'

51. Apoi, voi cei care sunteti rataciti si tagaduiti

52. Veti manca dintr-un pom de zaqqum^^^'>

53. Si va veti umple burtile din eF^'

54. Si veti bea, pe deasupra, apa clocotita;

55. Veti bea asa cum beau camilele insetate.

20) Dintre cei care au crezut primii dintre neamurile trecute.

21) Dintre cei care au venit dupa ei, adica dintre musulmani.

22) Cufundati in placeri.

23) Politeismul.

24) Vor fi readusi la viata?

25) Ziua Invierii.

26) Pomul din Infern. asemanator cu unul din pomii din desert care fac cele mai

amare si cele mai urate fructe.

27) Din fructele lui.
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56. Acesta este ospatul lor*^^' in Ziua Judecatii.

57. Noi v-am creat pe voi. De ce nu voiti sa credeti?*^^'

58. Ati vazut voi ce aruncati drept samanta?'^'^'

59. II plasmuiti voi sau Noi il plasmuim?*^^'

60. Noi am hotarat pentru voi moartea si Noi nu suntem
Tmpiedicati'^2*

61. Sa va Tnlocuim cu semenii vostri*^'^' si sa va mai refacem [in Ziua

de Apoi] Tntr-un chip pe care voi nu-1 stiti'^'^'.

62. Voi ati cunoscut prima creare*'^^'. De ce nu vreti voi sa luati

aminte?

63. Oare vedeti voi ce semanati?

64. Dar oare voi faceti sa creasca [ceea ce semanati] sau Noi facem
sa creasca?

65. Daca am voi Noi, am face aceasta resturi*-^^', iar voi ati ramane
mirandu-va;

66. "Noi suntem plini de datorii,

67. Ba noi suntem lipsiti [de cele de trebuintaj!"

68. Vedeti voi apa pe care o beti?*^^'

69. Voi ati facut-o sa coboare din nouri sau Noi suntem Cel care o

facem sa coboare?

70. Daca am voi, am face Noi sa fie ea sarata*'^^'. De ce, dar, nu
sunteti voi multumitori?

28) Rasplata lor.

29) Cuvintele sunt adresate neamului Quroys si celor care tagaduiesc Invierea.

30) Lichidul seminal pe care-l ejaculati in uter.

31) Pe om din acest lichid.

32) Nu putem fi impiedicati.

33) Prin nimicirea voastra.

34) Intr-un chip foarte urat.

35) Dupa ce ati fost nimic.

36) Am face sa se usuce recoltele inainte de coacere si sa se transforme in paie

faramitate.

37) Apa dulce, potabila.

38) Si sa nu mai fie buna nici pentru baut. nici pentru udarea plantelor.
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71. Vedeti voi focul pe care-1 aprindeti [prin frecare]?

72. Voi ati facut sa creasca pomul lui*'^^' sau Noi 1-am facut sa

creasca?

73. Noi 1-am facut, ca o pomenire si ca un lucru folositor pentru cei

care poposesc in desert.

74. Deci lauda numele Domnului tau Cel Maret!

75. Si nu! Eu jur pe locurile stelelor [de pe bolta cereasca]! -

76. Si acesta este un juramant mare, daca voiti sa stiti!-

77. Ca acesta este un Coran nobil,

78. intr-o Carte bine pastrata'^O),

79. Pe care numai cei curatiti o ating.

80. [Acesta este] o revelatie de la Stapanul lumilor.

81. Oare acest Mesaj*'^^' voi Tl socotiti minciuna?

82. Si faceti voi din Tnzestrarea voastra [un lucru] pe care-1

tagaduiti?(i2)

83. Si cum va fi cand [sufletul] va ajunge la gat?*'^'^'

84. Si voi veti privi in vremea aceea,

85. Fiind Noi mai aproape de el decat voi, insa nu Ne veti zari.

86. De ce, daca voi credeti ca nu aveti de dat socoteala,

87. Nu-1 duceti Tnapoi, daca voi sunteti Tntru adevar?

88. Daca [acesta] este dintre cei apropiati [de Allah]('i'i),

89. Atunci el va avea odihna, indurare si Gradini cu placeri*'^^'.

O^^O
39) Doua soiuri de arbusti desertici din ale caror crengi, chiar neuscate. arabii

vechi obtineau focul prin frecarea lor.

40) Ferita de orice modificare.

41) Coranul.

42) Tagaduiti voi Mesajul lui Allah, in loc sa-I aduceti multumire pentru hrana pe

43) Se adreseaza celor aflati langa eel in agonie.

44) Dintre cele trei categorii mentionate in versetele 8-10 din aceasta sura.

45) Cu tot ceea ce doresc sufletele lor
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90. Daca el este dintre oamenii mainii drepte,

91. Atunci [el va fi primit cu cuvintele] "Pace tie care esti dintre

oamenii mainii drepte 1"''^'^'

92. Insa daca el va fi dintre cei care tagaduiesc si sunt in ratacire,

93. Atunci va avea el salas in apa clocotita

94. Si in focul ladului.

95. Acesta*'^^' este adevarul adevarat.

96. Deci lauda numele Domnului tau Cel Maret!

O^^O

46) El va fi intampinat de catre ingeri cu aceste cuvinte.

47) Cele mentionate in legatura cu cele trei grupuri de c
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||?| SURAT AL-HADID(i)

(Medinita [94]; 29 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Tot ceea ce se afla in ceruri si pre pamant li aduce lauda lui Allah,

caci El este Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

2. A Lui este imparatia cerurilor si a pamantului. El da viata si da
moartea si El este cu putere peste toate.

3. El este Intaiul si Cel de pe urma, Cel de deasupra tuturor si Cel

ascuns si El este a toate stiutor [Al-Awwal, Al-Aakher, Az-Zaher, Al-

Baten].'

4. El este Cel care a creat cerurile si pamantul in sase zile si pe urma
s-a asezat pe Tron. El stie ce intra in pamant*^' si ce iese din el*^', ce

coboara din cer''*' si ce se inalta la el<^'; El este cu voi, oriunde v-ati

afla. Si Allah vede bine ceea ce faceti.

5. A Lui este imparatia cerurilor si a pamantului si la Allah se intorc

[toate] lucrurile*^'.

6. El face ca noaptea sa intre in zi si ca ziua sa intre in noapte si El

este Stiutorul celor dinlauntrul piepturilor'''''.

7. Credeti in Allah si in Trimisul Sau si faceti milostenie din cele

asupra carora El v-a facut urmasi, caci aceia dintre voi care cred si

care fac milostenie vor avea parte de rasplata mare!

8. Si ce aveti voi ca nu credeti in Allah, in vreme ce Trimisul va

cheama sa credeti in Domnul vostru? lar El<^' a facut legamant cu voi.

Daca voi vreti sa credeti, [credeti acum]!

1) Sura "Fierului", titlu luat dupa versetui 25.

2) Dintre cele pe care le-a creat. sau asa cum sunt mortii, semintele si ani-

malele.

3) Cum sunt semanaturile.

4) Cum sunt ploaia, zapada, frigul. destinele etc.

5) Cum sunt ingerii, faptele etc.

6) Chestiunile referitoare la fapturile Sale, pentru a judeca asupra lor.

7) Intentiilor ascunse in piepturi.

8) Allah.
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9. El este Cel care pogoara asupra robului Sau semne limpezi, pentru

ca sa va scoata pe voi din intunecimi la lumina*^'. Si Allah este lertator,

Indurator [Ra'uf, Rahim] cu voi.

10. Si ce aveti voi ca nu daruiti pe calea lui Allah, in vreme ce a Lui

este mostenirea cerurilor si a pamantului? Nu este deopotriva eel care

daruieste dintre voi si care lupta inainte de cucerire'^°', caci acestia

vor avea o treapta mai Tnalta decat aceia care au daruit si au luptat

dupa aceea. Dar tuturor le fagaduieste Allah cea mai buna
[rasplata]*^^'; si Allah este bine stiutor a ceea ce faceti.

11. Acela care li va da lui Allah un imprumut frumos*^^', El i-1 va da
Tnapoi Tnmultit si va avea parte de rasplata generoasa.

12. Intr-o zi Ti vei vedea pe dreptcredinciosi si pe dreptcredincioase

cu lumina alergand in fata lor si in dreapta lor. [Si li se va zice lor]*^'^':

"lata astazi vestea voastra cea buna: Gradini pe sub care curg paraie

si in care veti salaslui voi vesnic! Aceasta este izbanda cea mare!"

13. Si in Ziua aceea, fatarnicii si fatarnicele le vor zice dreptcredin-

ciosilor: "Asteptati ca sa luam si noi din lumina voastra!" Dar [li] se va

zice: "Intoarceti-va inapoi si cautati lumina!" Si se va ridica intre ei un
zid, cu o poarta*^'^'. Inlauntrul ei se va afla Tndurarea*^^', iar in afara ei,

Tmprejur, se va afla chinuP'^'.

14. Si vor striga catre ei'^'': "Oare nu am fost impreuna cu voi?" Vor
zice: "Ba da! Insa voi v-ati lasat ispititi si ati stat la panda si ati stat la

Tndoiala si v-au amagit nadejdile*^^', pana ce a venit porunca lui

Allah*^^'. Si amagitoruF^' v-a inselat pe voi cu privire la Allah.

9) Din intunericurile ignorantei si necredintei ia lumina bunei calauziri si a

Adevarului.

10) Cucerirea Mekkai.

11) AdicaParadisul.

12) Va cheltui pe calea lui Allah.

13) Vor zice ingerii care-i intampina pe ei.

14) Un zid care va separa Paradisul de Infern.

15) Paradisul.

16) Infernul.

17) Ipocritii vor striga dupa dreptcredinciosi.

18) Ati nadajduit sa va caiti. insa ati murit inainte de aceasta.

19) Moartea.

20) Seitan.
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15. Si astazi nu se mai primeste rascumparare nici de la voi, nici de
la aceia care au tagaduit. Salasul vostru va fi Focul. El va fi locul ce vi

se cuvine voua. Si ce rea soarta [este aceasta]!"

16. Oare nu a sosit vremea pentru aceia care cred, ca inimile lor sa

fie smerite la pomenirea lui Allah si inaintea Adevarului'^^' care a fost

trimis si ca ei sa nu fie ca aceia carora li s-a daruit Cartea mai
Tnaintef22) gj |j g.g igg^^ |qj. ^jj^p indelung, insa inimile lor au ramas
impietrite si multi dintre ei sunt nelegiuiti?

17. Sa stiti ca Allah da viata pamantului, dupa moartea lui! Noi v-am
facut voua semnele limpezi, pentru ca voi sa pricepeti.

18. Aceia care au facut milostenie si acelea care au facut miloste-

nie(23) ]_au ^Jat lui Allah un imprumut minunat, care li se va intoarce lor

Tnmultit, si vor avea ei parte de rasplata generoasa'^'^'.

19. Aceia care au crezut in Allah si in trimisii Sai - aceia sunt cei

iubitori de adevar - si martirii vor avea la Domnul lor rasplata si

lumina lor, iar aceia care nu au crezut si au socotit semnele Noastre
mincinoase, aceia vor fi oaspetii ladului.

20. Sa stiti ca viata aceasta este doar o joaca, o gluma, o podoaba'^^',

goana dupa lauda intre voi si dupa inmultirea averilor si a copiilor.

[Aceasta] este asemenea unei ploi, a carei vegetatie li incanta pe
lucratorii pamantului, dar apoi ea se vestejeste si o vezi ingalbenita si

apoi se preschimba in niste farame. Iar in Viata de Apoi se afla chin

aspru*^^' si iertare de la Allah si multumire'^''. Si nu este aceasta viata

decat o placere inselatoare.

21. Grabiti-va, intrecandu-va, catre iertarea Domnului vostru si catre

o Gradina intr-atat de larga, precum largimea cerului si a pamantului,
care a fost preoatita pentru aceia care au crezut in Allah si trimisii

Sai! Aceasta'^^' este mare mila lui Allah, pe care El o daruieste cui

voieste, caci Allah este Datator de mare indurare.

22. Nici o nenorocire nu se indreapta pe pamant si nici in sufletele

voastre fara ca ea sa nu se afle intr-o carte*^^', inainte ca Noi sa o
pricinuim. Acesta este un lucru usor pentru Allah,

Coranului.
Evreii si crestinii.

Pe calea lui Allah.

Paradisul.
Aparenta frumoasa.
Pentru cei care nu I-au aratat supunere lui Allah.

Pentru aceia care I-au aratat lui Allah supunere.
28 iertarea si Paradisul.

29) Tablele pastrate.
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23. Pentru ca voi sa nu fiti tristi pentru ceea ce ati pierdut si nici sa nu
va prea bucurati pentru ceea ce El va daruieste. Si Allah nu-1 iubeste

pe eel trufas si laudaros,

24. Pe aceia care sunt zgarciti si le poruncesc oamenilor sa fie zgarciti.

Cat despre acela care intoarce spatele*^'^', Allah este Cel suficient

pentru Sine [si] El este Cel Vrednic de Lauda [Al-Ghani\;\;, Al-Hamid].

25. Noi i-am trimis pe trimisii Nostri cu semnele cele limpezi, am
facut sa pogoare cu ei Scriptura si Balanta, pentru ca oamenii sa fie

cu dreptate, si am facut sa pogoare fierul, in care se afj,a putere mare
si foloase pentru oameni si pentru ca Allah sa stie cine 11 ajuta pe El si

pe trimisii Sai fara ca ei sa fie vazuti! Allah este Tare [si] Puternic
[QauJiyy, 'Aziz].

26. Noi i-am trimis pe Noe si pe Avraam si le-am daruit urmasilor lor

profetia si Scriptura. Si printre ei''^^' au fost unii bine calauziti, insa

multi dintre ei au fost iesiti din drum.

27. Apoi, Noi i-am facut sa mearga pe urmele lor pe trimisii Nostri si

1-am facut sa urmeze pe Isus fiul Mariei, si i-am daruit lui Evanghelia,

iar in inimile celor care 1-au urmat am pus mila si Tndurare. Insa

monahismul 1-au nascocit ei singuri - nu 1-am prescris Noi pentru ei -

cautand multumirea lui Dumnezeu! Dar ei nu au pazit aceasta asa
cum s-ar fi cuvenit sa o pazeasca. Noi le-am daruit acelora dintre ei

care au crezut rasplata lor, Tnsa multi dintre ei au fost nelegiuiti.

28. O, voi cei care credeti!*^^' Fiti cu frica de Allah si credeti in

Trimisul Sau [Muhammed] astfel El va va darui doua parti'^'^' din

Tndurarea Sa, va va face o lumina dupa care sa mergeti si va va ierta

pe voi, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]\

29. Aceasta pentru ca oamenii Cartii*^'^' sa stie ca ei nu vor avea nici o
putere asupra harului lui Allah*^^' si ca harul se afla in mana lui Allah si

El il daruieste cui voieste El, caci Allah este Datatorul harului cel mare.

30) Acela care se intoarce de la Allah si de la porunca Lui. renuntand la pome-
nirea Lui.

31) Printre urmasii lor

32) Dintre crestini.

33) ., Rasplata din aceasta viata si din Viata de Apoi si oricare dintre o

Scripturii (evrei sau crestini) care crede in profetul lor si apoi crede ir

(Muhammed - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca!) va avea

rasplata indoita." (Sahih Al Bukhari, vol. 7, hadis 20)

34) Evreii si crestinii.

35) Ceea ce Allah a daruit numai musulmanilor.
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(UJ SURAT AL-MUJADILA<i)

(Medinita [105]i 22 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Allah a auzit vorbele aceleia care discuta cu tine in privinta

barbatului ei*^' si se plange lui Allah. Si Allah aude discutia voastra,

caci Allah este Cel care Aude Totul [si] Vede Totul [Sami', Basir]*^'.

2. Aceia dintre voi care se despart de muierile lor zicand ca ele sunt

pentru ei ca si spatele mamelor lor [sa stie ca], ele nu sunt mamele
lor! Mamele lor nu sunt decat acelea care i-au adus pe lume. Ei

graiesc vorbe urate si mincinoase. Dar cu toate acestea Allah este

Indurator, lertator ['Afuww, Ghafur].

3. Aceia care se despart de muierile lor cu aceste vorbe, iar apoi vor

sa revina asupra celor pe care le-au spus, [trebuie] sa slobozeasca un
rob inainte de a se mai atinge unul de altul. La aceasta sunteti voi

Tndemnati, iar Allah este bine stiutor a ceea ce faceti.

o^g^o
1) '[Sura aceleia care discuta", dupa cuvantui care apare in versetui 1.

2) In privinta sotului ei care s-a despartit de ea, prin practica numita zihar,

constand in pronuntarea expresiei "Tu esti pentru mine asemenea spatelui mamei
mele". Vezi si 33 :4.

3) Motiuul revelatiei: S-a relatat ca Aws ben As-Samit a vrut sa se impreune cu

sotia sa, Khawla bint Tha'laba, insa ea s-a impotrivit si atunci el s-a suparat si s-a

despartit de ea prin zihar. Ea a venit la Trimisul lui Allah - Allah so-/ binecuvanteze si

sa-l miluiasca! - si i-a zis: Aws s-a despartit de mine, zicandu-mi "Tu esti pentru mine
asemenea spatelui mamei mele", dupa ce am tmbatranit si mi s-au muiat oasele. Eu
am copii mici de la el si daca-i voi lasa cu el, vor fi pierduti, iar daca-i voi lua cu mine,

vor avea parte de foame, deci ce zici? Si i-a raspuns ei: "Nu te vad decat ca i-ai fost

oprita lui". Dar ea a insistat zicand: O, trimis al lui Allah! Jur pe Allah ca el nu a rostit

vorba "te repudiez", H este tatal copiilor mei si mi-e omul cel mai drag. Trimisul lui

Allah a repetat aceleasi vorbe: "Nu te vad decat ca i-ai fost oprita lui". A repetat si ea
vorbele ei si tot asa pana ce Allah PreainaltuI a revelat: "Allah a auzit vorbele aceleia

care discuta cu tine in privinta barbatului ei si se plange lui Allah" etc.

Iar AI-Bukhari a relatat ca 'A'isa a spus: Binecuvantat fie Aceia care cuprinde

cu auzul Sau toate glasurile! A venit o femeie certareata, Khawla bint Tha'laba,

la Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - si a vorbit cu

el, in vreme ce eu stateam intr-un colt al casei si o parte din vorbe le auzeam,
dar o alta parte din vorbele ei nu le auzeam. Ea s-a plans de sotui ei, zicand: O,
trimis al lui Allah! Mi-a mancat tineretea si mi-a facut pantecele praf, iar acum,
cand m-au ajuns batranetile si nu mai fac copii, s-a despartit de mine, zicandu-

mi ca sunt pentru el asemenea spatelui mamei sale, Doamne, eu ma plang Tie!

Si a continuat astfel pana ce Gavriil a pogorat aceste versete.
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4. Acela care nu afla [un rob]''^' trebuie sa posteasca doua luni, una
dupa alta, inainte de a se atinge. Insa acela care nu poate [sa o faca],

trebuie sa dea hrana la saizeci de sarmani. Aceasta pentru ca sa credeti

in Allah si in Trimisul Sau. Acestea sunt oranduielile impuse de Allah,

iar cei care le tagaduiesc vor avea parte de pedeapsa dureroasa.

5. Aceia care se impotrivesc lui Allah si Trimisului Sau vor fi doborati

asa cum au fost doborati si cei de dinainte de ei'^'. Noi am pogorat

semne limpezi, iar necredinciosii'^' vor avea parte de osanda umilitoare,

6. In Ziua cand Allah li va readuce pe ei toti la viata si le va vesti lor

ceea ce au facut. Allah le-a tinut lor socoteala, in vreme ce ei au uitat-

o, caci Allah este la toate Martor.

7. Oare tu nu vezi ca Allah stie tot ceea ce se afla in ceruri si ceea ce

se afla pre pamant? Nu exista discutie in taina intre trei fara ca El sa

fie al patrulea, nici intre cinci fara ca El sa fie al saselea, nici mai
putini de atat si nici mai multi fara ca El sa fie impreuna cu ei,

oriunde s-ar afla. Apoi le vesteste ceea ce au facut, in Ziua Invierii,

caci Allah este a toate stiutor.

8. Oare tu nu-i vezi pe aceia carora le-a fost oprit sa vorbeasca in

taina*^' cum se Tntorc la ceea ce le-a fost oprit si se sfatuiesc in soapta,

cu pacat, dusmanie si nesupunere fata de Trimis? Iar daca vin la tine,

te saluta [cu vorbe] cu care nu te saluta Allah si zic in sinea lor'^': "De
ce ne chinuieste Allah pentru ceea ce spunem?" Gheena va fi de
ajuns pentru ei si vor arde in ea! Si ce loc rau [este acestaj!

9. O, voi cei care credeti! Daca vorbiti in taina, nu va sfatuiti cu

pacat, dusmanie si nesupunere fata de Trimis, ci sfatuiti-va cu

bunatate si cu evlavie*^'! Si fiti cu frica de Allah, la care veti fi adunati!

10. Vorba in taina este de la Seitan*^^', pentru ca cei care au crezut

sa se intristeze, insa el nu le poate pricinui nici o paguba fara de voia

lui Allah. Si in Allah sa se increada dreptcredinciosii!

O^g^O
4) Nu poseda un rob pentru a-1 elibera.

5) Necredinciosii din neamurile de dinainte de ei.

6) Cei care tagaduiesc aceste semne.

7) ludeii si ipocritii.

8) In bataie de joe.

9) Supunere fata de Allah si ceea ce va apropie de El.

10) Vorba urata este sugerata de Seitan.
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11. O, voi cei care credeti! Cand vi se spune voua: "Faceti loc in

adunari!", atunci faceti voi loc*^^' si va va face si Allah voua loc [in

Paradis]! lar cand se spune "Ridicati-va!", atunci ridicati-va voi si Allah

li va ridica cu [cateva] trepte pe aceia care cred dintre voi si pe aceia

carora li s-a dat stiinta, caci Allah este bine stiutor a ceea ce faceti!

12. O, voi cei care credeti! Daca voiti sa stati de vorba in taina cu

Trimisul, inainte de vorba voastra faceti o milostenie, caci aceasta este

mai bine pentru voi si mai curat! Dar daca nu gasiti [nimic], Allah este

lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

13. Oare va temeti*^^' sa dati milostenie inainte de vorba voastra?

Fiindca nu ati dat si pentru ca Allah v-a iertat, impliniti voi Rugaciunea
[As-Salat], platiti Dania [Az-Zakat] si fiti cu supunere fata de Allah si

de Trimisul Sau, caci Allah este bine stiutor a ceea ce faceti!

14. Oare nu i-ai vazut pe aceia care si-au luat ca ajutor*^^' un neam
pe care Allah este maniat? Ei nu sunt nici dintre voi, nici dintre ai

lor(i'i) si ei jura cu minciuna si ei stiu [aceasta]*-^^'.

15. Allah le-a pregatit lor chin aspru. Si ce rau [lucru este] acesta pe
care Tl fac ei!

16. Si-au luat juramintele lor drept pavaza si astfel ei au impiedicat

de la calea lui Allah, dar vor avea ei parte de osanda umilitoare.

o^g^o

11) Indemn adresat oamenilor de a face loc si altora in locurile unde se afia

adunati.

12) Vatemetide saracie?

13) Pe ipocritii care si i-au luat ca aliati pe evrei.

14) Nici credinciosi musulmani, nici iudei.

15) As-Sadii a spus: IpocrituI Abd Allah ben Nabtal statea cu Trimisul lui Allah -

Allah sa-l binecumnteze si so-/ miluiasca! - iar dupa aceea transmitea ce auzea iudei-

lor. Trimisul lui Allah, stand odata intr-una din odaile sale, a zis: Intra acum la voi un

barbat cu inima trufasa si cu ochi de diavol. Si a intrat Abd Allah ben Nabtal. care

avea ochi albastri. si i-a zis Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l milu-

iasca! -. "De ce ma ocarati tu si tovarasii tai?" Dar el a jurat pe Allah ca nu a facut asa

ceva. Si Profetul - Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! - a zis: "Ba ai facut!"

Atunci el a iesit si s-a intors cu tovarasii sai, care au jurat pe Allah ca nu 1-au ocarat.

Acesta este momentui in care Allah a revelat acest verset.
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17. Nu le vor fi de nici un folos averile lor si copiii lor impotriva

[pedepsei] lui AUah*^^'. Acestia vor fi oaspetii Focului si in el vor salaslui

ei vesnic.

18. Intr-o Zi, cand Allah li va invia pe toti, vor jura ei fata de El*^''',

asa cum au jurat fata de voi si vor socoti ca ei se sprijina pe ceva, insa

ei sunt mincinosi!

19. Seitan a pus stapanire peste ei si i-a facut pe ei sa uite

pomenirea lui Allah. Acestia sunt ceata lui Seitan'^^' si ceata lui Seitan

sunt cei pierduti!

20. Aceia care se impotrivesc lui Allah si Trimisului Sau, aceia sunt

dintre cei mai umiliti.

21. Allah a scris*^^': "Eu voi birui negresit; Eu si trimisii Mei!" Allah este

cu adevarat Tare [si] Puternic [Qawiyy, 'Aziz].

22. Nu vei afla nici un neam [de oameni] care cred in Allah si in Ziua

de Apoi si care sa-i ia ca prieteni pe cei ce se impotrivesc lui Allah si

Trirnisului Sau, chiar daca ar fi parintii lor, fiii lor, fratii lor sau stirpea

lor. In inimile acestora El a prescris'^°' credinta si i-a intarit pe ei cu

duh de la Sine. Si El li va ajuta sa intre in gradini pe sub care curg

paraie si vesnic vor avea salas in ele. Allah este multumit de ei si ei

sunt multumiti de El. Acestia sunt ceata lui Allah, iar ceata lui Allah

sunt aceia care vor izbandi'^^l

O^^O

16) In Ziua Judecatii.

17) Ca ei nu au fost ipocriti.

18) Adeptii si sprijinitorii lui Seitan.

19) A hotarat si a scris in tablele pastrate.

20) A fixat-o in ele.

21) Care vor avea parte de fericire atat in aceasta lume cat si
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mj SURAT AL-HASR<i'

(Medinita [101]; 24 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cele din ceruri si cele de pre pamant*^' li aduc lauda lui Allah, caci

El este Cel Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

2. El este Cel care i-a scos pe cei care nu au crezut dintre oamenii
Cartii'^' din caminele lor in prima pribegie*'^'. Nu ati crezut*^' ca^vor

iesi, iar ei si-au inchipuit ca cetatile lor li vor apara de Allah. Insa

Allah a venit la ei de acolo de unde ei nu se asteptau si a aruncat

spaima in inimile lor. Si ei au daramat casele lor cu propriile maini si

cu mainile dreptcredinciosilor. Trageti invataminte, voi cei care aveti

ochi!

3. Si daca Allah n-ar fi scris pentru ei pribegia, El i-ar fi chinut pe ei in

lumea aceasta, iar in Lumea de Apoi ar fi avut parte de chinul Focului.

4. Aceasta*^' pentru ca ei s-au Tmpotrivit lui Allah si Trimisului Sau. Iar

acela care se Tmpotriveste lui Allah [sa stie ca] Allah este aspru la

5. Cati palmieri ati taiat sau i-ati lasat in picioare pe radacinile lor,

[aceasta a fost] cu voia lui Allah, pentru ca sa-i acopere de rusine pe
nelegiuiti*^'.

1) "Sura Pribegiei", numita astfel dupa acest cuvant care apare in versetul 2, cu

referire la exodui tribului evreiesc Nadhir din Medina si stabilirea lor in Khaybar.

2) Dintre fapturile Sale.

3) Pe evreii din neamul Nadhir.

4) Cea de a doua pribegie a neamului Nadhir a avut loc in vremea califului

Omar, cand au fost alungati din Khaybar in Sam.
5) Allah se adreseaza dreptcredinciosilor.

6) Alungarea si pedeapsa.

7) Cand musulmanii au asediat tribul Nadhir, Trimisul le-a poruncit sa taie palmi-

erii, ca un mijloc prin care sa exercite presiuni asupra evreilor asediati. Atunci evreii

i-au zis: Pretinzi ca tu opresti de la stricaciune! Atunci de ce tai pomii? Atunci a fost

trimisa revelatia lui Allah: Palmierii au fost taiati sau lasati in picioare, cu voia lui

Allah, pentru a-i acoperi de rusine pe evreii nelegiuiti. Prazile pe care musulmanii le-

au luat de la ei au fost obtinute de musulmani fara ca ei sa fi purtat vreo lupta pe cai

si camile. Allah 1-a facut pe Trimisul Sau stapan peste ele, iar voi, dreptcredinciosilor,

nu aveti nici un drept asupra lor Si Allah este Atotputernic.
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6. Voi nu ati intrat in nici o lupta cu cai si nici cu camile pentru ceea

ce Allah a daruit ca prada Trimisului Sau de la ei. Insa Allah da
putere trimisilor Sai asupra celor carora El voieste si Allah este cu

putere peste toate.

7. Ceea ce Allah a daruit Trimisului Sau ca prada de la locuitorii

cetatilor, aceasta apartine lui Allah si Trimisului, rudelor, orfanilor,

sarmanilor si calatorului de pe drum, pentru ca sa nu se schimbe doar

intre cei bogati dintre voi. Ceea ce va daruieste Trimisul primiti, iar

cele de la care va opreste, de la acelea opriti-va si fiti cu frica de
Allah, caci Allah este aspru la pedeapsa!

8. [Si din acestea se cuvine] si muhajiritilor saraci*^' care au fost

alungati din caminele lor si de la averile lor, cautand indurare si

multumire de la Allah si facand sa triumfe cauza lui Allah si a Tri-

misului Sau. Acestia sunt cei iubitori de Adevar.

9. Cat despre aceia care, inainte de ei, s-au statornicit in Casa'^' si in

credinta si i-au iubit pe aceia care s-au dus in pribegie la ei, nu au

avut in piepturile lor nici o suparare pentru ceea ce li s-a dat lor*^'^', ci

i-au preferat pe ei lor insisi, chiar daca ei erau in nevoie. Iar aceia

care se feresc de zgarcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care

izbandesc.

10. Si acelora care au venit dupa ei'^^' si au zis: "Doamne, iarta-ne

noua si fratilor nostri care ne-au luat-o inainte intru credinta si nu ne
lasa in sufletele noastre nici un fel de pizma fata de aceia care au

crezut! Doamne, Tu esti lertator, Indurator [Ra'uf, Rahim]\"

11. Oare nu i-ai vazut pe cei fatarnici'^^', spunandu-le fratilor lor, care

nu au crezut, dintre oamenii Cartii'^^': "Daca veti fi alungati*^'^', vom
iesi impreuna cu voi si nu ne vom supune nimanui impotriva voastra,

iar de se va purta lupta impotriva voastra, noi va vom ajuta"? Si Allah

este Martor ca ei sunt mincinosi!

8) Refugiatii mekkani care au emigrat impreuna cu Profetul si s-au stabilit in

Medina.

9) In Medina.

10) Al-Muhajirun, cei care s-au dus in pribegie.

11) Toti dreptcredinciosii de dupa ei.

12) Este vorba despre 'Abd Allah ben Vbapv {Ibn Salul).

13) Evreii din neamul Nadhir.

14) Din caminele voastre.
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12. Dar daca ei sunt alungati, nu vor iesi impreuna cu ei, iar daca se

va purta lupta impotriva lor, nu le vor veni in ajutor. Si daca le-ar veni

in ajutor, ei vor intoarce spatele fugind, asa incat ei nu vor primi nici

un ajutor.

13. Voi [starniti] in piepturile lor mai multa spaima decat Allah.

Aceasta pentru ca ei sunt un neam [de oameni] care nu pricep.

14. Ei nu vor lupta laolalta impotriva voastra'^^', ci numai din cetati

intarite sau din spatele unor ziduri. Dusmania dintre ei este mare. li

socotesti a fi uniti, dar inimile lor sunt impartite. Aceasta pentru ca ei

sunt un neam [de oameni] care nu au minte.

15. [Ei sunt] asemenea acelora care putin inaintea lor au gustat

urmarea rea a purtarii lor si au avut parte de chin dureros*^^'.

16. [Ei sunt] asemenea lui Seitan, cand ii zice omului: "Fii fara

credinta!", iar dupa ce el ramane necredincios, el zice: "Eu nu am nici

o Vina in privinta ta! Eu ma tem de Allah, Stapanul lumilor!"

17. Si sfarsitul amandurora*^'^' va fi in Focul in care vor ramane
vesnic, caci aceasta este rasplata nelegiuitilor.

18. O, voi cei care credeti, fiti cu frica de Allah! Si fiecare suflet sa

bage de seama ce trimite inainte pentru Ziua de maine!'^^' Si fiti cu

frica de Allah, caci Allah este bine stiutor a tot ceea ce faceti voi!

19. Nu fiti ca aceia care L-au uitat pe AUah'^^' si pe care El i-a facut

de aceea sa uite de ei insisi! Acestia sunt nelegiuitii.

20. Oaspetii Focului nu sunt deopotriva cu oaspetii Raiului! Oaspetii

Raiului sunt cei care izbandesc.

21. Daca am fi trimis Noi acest Coran unui munte, 1-ai fi vazut tu

umilindu-se smerit si despicandu-se de frica lui Allah. Si aceste pilde le

dam Noi oamenilor pentru ca ei sa cugete.

O^^O
15) Ipocritii si evreii nu vor lupta impotriva dreptcredinciosilor.

16) Necredinciosii din tribul Qura\;s, care au fost invinsi cu sase

neamul Nadhir.

17) Al diavolului si al omului care i-a dat ascultare si nu a crezut

18) Ziua Judecatii de Apoi.

19) Au ignorat poruncile Lui.
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22. El este Allah, afara de care nu este alt dumnezeu, Stiutorul celor

nevazute si al celor vazute. El este Cel Milostiv, Indurator [Ar-

Rahman, Ar-Rahim].

23. El este Allah, afara de care nu este alt dumnezeu: Stapanitorul

[Al-Malik], Cel Sfant [Al-Quddus], Facatorul de pace [As-Salam],

Aparatorul Credintei [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel

Tare [AI-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preainalt [Al-

Mutakabbir]. Marire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi li

asociati.

24. El este Allah: Facatorul [Al-Kbaliq], Creatorul [Al-Bari'], Data-

torul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai
frumoase. Pe El II lauda cele din ceruri si cele de pre pamant. El este

Cel Puternic [si] Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

O^^O
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1^3 SURAT AL-MUMTAHANA<i'

(Medinita [91]i 13 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, voi cei care credeti! Nu-i luati ca aliati'^) pe dusmanul Meu si pe
dusmanul vostru, aratandu-le lor prietenie, in vreme ce ei au tagaduit

Adevarul ce a venit la voi!*-^' Ei il alunga pe Trimis, precum si pe voi''^'

pentru ca voi credeti in Allah, Stapanul vostru. Daca ati iesit'^' pe
calea Mea si cautand multumirea Mea, [atunci nu-i luati pe ei aliati si

nu] vorbiti cu ei intru ascuns*^', din cauza prieteniei, in vreme ce Eu stiu

atat ceea ce tainuiti, cat si ceea ce marturisiti pe fata. Acela dintre

voi care face aceasta rataceste de la drumul eel drept*^'.

1) Sura "Celei incercate", numita astfel dupa versetul 10.

2) Sprijinitori sau ajutoare carora sa le aratati prietenie.

3) Credinta in Allah, in Trimisul Sau si Cartea Sa.

4) Din pamantul vostru si din caminele voastre.

5) Din casele voastre plecand in pribegie.

6) Le transmiteti lor stirile despre Profet, in virtutea prieteniei care va leaga de ei.

7) Motivul revelarii: Cand Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

miluiasca! - s-a pregatit sa cucereasca Mekka, Hatib ben abi Balta'a a trimis o

epistola mekkanilor, instiintandu-i despre aceasta, zicandu-le lor: Trimisul lui Allah -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - voieste sa va cucereasca. asa ca fiti cu

grija! Apoi a trimis ravasul cu o femeie purtata intr-o litiera pe o camila. Trimisul lui

Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - a primit revelatia care 1-a vestit

despre aceasta si i-a trimis pe Ali, pe Az-Zubayr si pe Al-Miqdad, zicandu-le: Grabiti-va

si ajungeti la Rawdat Khakh (numele unui loc din apropiere de Medina)! Acolo o sa

dati de o femeie purtata intr-o litiera, care are asupra ei un ravas. Luati-1 de la ea si

aduceti-mi-1 mie! Au pornit la drum si iata-i ajunsi la Rawda, unde au intalnit-o pe
femeie. Si i-au zis ei: Scoate ravasul! Dar ea a raspuns: Nu am nici un ravas! I-au zis

ei: Sau scoti ravasul, sau te controlam! Atunci ea a scos epistola din parul cositelor si

ei au venit cu ea la Profet - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! Si iata ca era

vorba de o epistola pe care Hatib ben abi Balta'a o trimitea unor mekkani politeisti,

vestindu-le ce are de gand Trimisul lui Allah. Profetul - Allah sa-l binecuvanteze si

sa-l miluiasca! - 1-a intrebat: "Ce e asta Hatib?" lar el a raspuns: "O, Trimis al lui

Allah! Nu fi grabit fata de mine! Eu sunt un venetic la neamul Qurays. Eu nu sunt

dintre ei. Cei care au purees, pregatindu-se impreuna cu tine, au relatii de rudenie cu

care sa-si apere familiile si averile de la Mekka. Am voit ca, daca nu am aceasta

legatura de rudenie, sa intind o mana cu care sa se apere rudele mele. Dar nu am
facut asta pentru a ma lepada de credinta. Atunci, a zis Omar: Ingaduie-mi, Trimis al

lui Allah, sa retez gatui acestui fatarnic! Dar Trimisul lui Allah - binecuvantarea si

pacea asupra lui! - i-a raspuns: "H a participat la batalia de la Badr De unde sa stii,

s-ar putea ca Allah sa-i fi privit pe cei care au participat la Badr si sa fi zis: Faceti ceea

ce voiti. Eu v-am iertat! Si a fost revelat versetul.
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2. Daca ei vor pune stapanire peste voi*^', vor fi ei dusmani'^' si vor

Tntinde mainile si limbile lor intru rau spre voi si vor voi ei sa fiti

tagaduitori'io)'

3. Nu va vor fi de folos nici rudele voastre, nici copiii vostri. In Ziua

Invierii El va judeca intre voi, iar Allah vede bine ceea ce faceti.

4. Ati avut voi o pilda frumoasa in Avraam si in aceia care au fost

alaturi de el*^^', atunci cand ei au zis catre neamul lor: "Noi ne
lepadam de voi si de cele pe care voi le venerati in locul lui Allah. Ne
lepadam de voi. Dusmania si vrajba s-au ivit intre noi pentru

totdeauna, pana cand voi veti crede numai in Allah! "'^^l d^j- [j^u yg

tineti] de cuvantul lui Avraam*^^' catre tatal sau: "Ma voi ruga de
iertare pentru tine cu toate ca eu nu voi avea nici o putere pentru tine

la Allah!" Doamne, in Tine ne incredem, si la Tine ne intoarcem cu

cainta si la Tine este Tntoarcerea [in Ziua de Apoi],

5. Doamne, nu ne face pe noi Tncercare pentru cei care nu cred si

iarta-ne noua, Doamne, caci Tu esti Cel Puternic [si] Intelept [AI-'Aziz,

6. Voi ati avut in ei o pilda frumoasa, pentru eel ce nadajduieste in

Allah*^^' si in Ziua de Apoi. Daca, insa, cineva intoarce spatele, [sa se

stie ca] Allah este Deajuns pentru Sine [si este] Demn de Lauda [Al-

Ghani\j\j, Al-Hamid].

o^g^o

8) Daca va vor invinge.

9) Vor purta razboi impotriva voastra si nu va va fi de nici un folos prietenia

aratata lor.

10) Ai Adevarului care v-a fost trimis.

11) Profetii lui Allah si dreptcredinciosii care au crezut in ceea ce a crezut el.

12) Nu va fi pace si prietenie intre noi pana ce nu veti crede in Allah eel Unic.

13) Acest cuvant nu-1 luati ca pilda, caci Avraam i-a facut aceasta promisiune

inainte de a sti ca el este dusman al lui Allah.

14) Doamne, nu-i ajuta pe necredinciosi impotriva noastra, pentru ca lumea sa

nu-si inchipuie ca noi am fi fost invinsi din cauza ca religia noastra nu ar fi adevarata

si ca ei ar avea dreptate si, in consecinta, nu ar mai crede in Islam.

15) Nadajduieste In binele ce-i va veni de la Allah in viata lumeasca si in Viata

de Apoi.
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7. Se poate ca Allah sa aduca prietenie intre voi si intre aceia pe care

voi i-ati tinut ca dusmani'^^', caci Allah este Atotputernic si Allah este

lertator, Indurator [Qadir, Ghafur, Rahim].

8. Allah nu va opreste sa faceti bine acelora care nu au luptat

impotriva voastra, din pricina religiei, si nu v-au alungat din caminele

voastre, [ba din contra] sa fiti foarte buni si drepti, caci Allah li iubeste

pe cei drepti. *-^^'

9. Insa Allah va opreste sa-i luati ca aliati pe aceia care au luptat

impotriva voastra, din pricina religiei, si v-au alungat din caminele

voastre si au ajutat la alungarea voastra. lar aceia care si-i iau ca aliati

sunt nelegiuiti.

10. O, voi cei care credeti! Daca vin la voi muieri credincioase in

pribegie*^^', Tncercati-le pe ele! Allah stie mai bine credinta lor. Si

daca aflati ca ele sunt credincioase, nu le mai trimiteti Tnapoi la

necredinciosi*^^'. Ele nu mai sunt ingaduite pentru ei si nici ei nu mai
sunt ingaduiti pentru ele [ca soti]. Dati-le lor inapoi*^°' ceea ce au

cheltuit [ca zestre] si nu este nici un pacat pentru voi sa va casatoriti

cu ele, daca le dati zestrea ce li se cuvine lor. Si nu le tineti [ca soate]

pe cele necredincioase! Cereti inapoi ceea ce ati cheltuit si sa ceara si

ei inapoi ceea ce au cheltuit! Aceasta este hotararea cu care Allah

judeca intre voi, iar Allah este Atoatestiutor [si] Intelept ['Alim,

Hakim].

O^^O

16) Si acest lucru s-a adeverit, caci multi dintre ei s-au convertit ulterior la Islam

si au devenit aliati ai musulmanilor.

17) Allah nu le interzice dreptcredinciosilor sa le faca bine necredinciosilor care

nu au luptat impotriva musulmanilor si nu i-au alungat pe ei din caminele lor si sa-i

trateze pe ei cu dreptate, fiindca Allah li iubeste pe cei drepti, insa El le interzice sa

si-i ia ca aliati pe necredinciosii care au luptat impotriva musulmanilor, din pricina

religiei lor, i-au alungat pe ei din caminele lor si i-au ajutat pe altii sa-i alunge din

caminele lor Acei musulmani care si-i fac aliati sunt nelegiuiti.

18) De la Mekka la Medina.

19) La sotii lor idolatri.

20) Fostilor soti idolatri.
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11. Daca vreunele din soatele voastre fug de la voi la necredinciosi*^^'

si voi ii pedepsiti*^^', atunci dati-le acelora ale caror soate au fugit*^^'

atat cat au cheltuit ei!*^'^' Si fiti cu frica de Allah, in care voi credeti!

12. O, Profetule! Daca vin la tine muieri credincioase si iti fac

juramant de credinta, fagaduind ca nu vor pune nimic in rand cu Allah,

nu vor fura, nu vor curvi*^^), nu-i vor omorT pe copiii lor'^^), nu vor

savarsi nici o ticalosie cu mainile lor si cu picioarele lor'^^', si nu ti se

vor arata cu nesupunere fata de ceea ce se cuvine, atunci primeste

juramantul lor de credinta si roaga-L pe Allah de iertare pentru ele,

caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]\

13. O, voi cei care credeti! Nu va aliati cu un neam [de oameni] pe
care Allah este maniat si care deznadajduiesc in privinta Vietii de
Apoi, Tntocmai asa cum deznadajduiesc necredinciosii in privinta celor

aflati in morminte!

O^^O

21) Daca se leapada de credinta si se intoarce la necredinciosi, fara ca ei sa va

dea inapoi zestrea ei.

22) Purtati razboi impotriva lor si luati prazi de la ei.

23) Dintre musulmani.

24) Ca zestre pentru ele.

25) Nu vor fi desfranate, infidele.

26) Nu le vor ingropa de vii pe fetele nou-nascute. conform practicii preislamice.

27) Metafora pentru atribuirea sotilor lor a unor copii rezultati in afara relatiilor
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(UJ SURAT AS-SAFF<i'

(Medinita [109]; 14 versete)

tn nutnele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cele din ceruri si cele de pre pamant li aduc lauda lui Allah, caci

El este Cel Puternic [si] Intelept [AI-'Aziz, Al-Hakim].

2. O, voi cei care credeti! De ce spuneti voi ceea ce nu faceti?'^'

3. Este [o pricina de] mare manie pentru Allah sa spuneti ceea ce nu
faceti!(3)

4. Allah li iubeste pe aceia care lupta pe calea Sa intr-o linie [de

lupta], de parca ei ar fi o zidire intarita.

5. [Adu-ti aminte] cand Moise a zis catre neamul sau: "O, neam al

meu, pentru ce ma necajiti, cand stiti ca eu sunt Trimisul lui Allah la

voi?" Si cand ei s-au abatut, Allah a facut sa se abata inimile lor''^',

fiindca Allah nu calauzeste neamul de nelegiuiti.

6. Si [adu-ti aminte] cand Isus, fiul Mariei, a zis: "O, fii ai lui Israel! Eu
sunt trimisul lui Allah la voi, intarind Tora de dinainte de mine si vestind

un Trimis ce va veni dupa mine si al carui nume este Ahmad!"'^' Si cand

el'^' le-a adus semnele limpezi, ei au zis: "Aceasta este vrajitorie inve-

derata!"

1) Sura "Liniei [de lupta]", numita astfel dupa versetul 4.

2) Cel care pretinde credinta trebuie sa evite minciuna si incalcarea

fagaduintei. caci altfel credinta lui nu este adevarata.

3) Motivul revelarii: S-a relatat ca musulmanii au zis: Daca am sti care sunt

faptele cele mai iubite de Allah Preainaltul, ne-am da pentru ele si averile noastre si

sufletele noastre! Dar, apoi, cand Allah a impus lupta sfanta, unora dintre ei nu le-a

fost pe plac si atunci Allah a revelat: "O, voi cei care credeti! De ce spuneti voi ceea

ce nu faceti?/ Este [o pricina de] mare manie pentru Allah sa spuneti ceea ce nu

4) De la drumul cel drept.

5) Atat numele Muhammed, cat si numele Ahmad provin de la aceeasi radacina

(hamide) care exprima sensul de lauda, preamarire, slava. Ele au sensul comun de

laudat, marit, slavit, dar in Coran apar ca nume proprii, desemnand aceeasi per-

soana: profetul Islamului.

6) Isus.
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7. Si cine este mai nelegiuit decat acela care nascoceste minciuna
despre Allah, atunci cand este chemat la Islam? lar Allah nu calauzeste

neamul de nelegiuiti.

8. Ei voiesc sa stinga lumina lui Allah cu gurile lor, insa Allah

Tntregeste lumina Sa, chiar daca necredinciosii nu voiesc.

9. El este Cel care 1-a trimis pe Trimisul Sau*^' cu calauzirea si religia

Adevarului, ca sa o faca pe ea deasupra intregii religii, chiar daca
politeistii nu voiesc.

10. O, voi cei care credeti! Sa va indrum Eu catre un negot care va va

mantui pe voi de un chin dureros?

1 1 . Credeti voi in Allah si in Trimisul Sau si luptati pe calea lui Allah,

cu averile voastre si cu sufletele voastre, caci acest lucru este mai bun
pentru voi, daca [voiti sa] stiti!

12. [Si] El va va ierta pacatele voastre si va va lasa sa intrati in Gra-

dini pe sub care curg paraie si in locuinte bune din gradinile

Edenului*^'. Aceasta este marea izbanda!

13. Si [va va da voua si] alte [lucruri] care va sunt dragi: ajutor de la

Allah si o biruinta apropiata'^'. Binevesteste, asadar dreptcredinciosilor!

14. O, voi cei care credeti! Fiti ajutoare pe calea lui Allah, asa cum a

fost cand a zis Isus, fiul Mariei, catre apostoli: "Cine sunt ajutoarele

mele in chemarea la Allah?" Si i-au raspuns apostolii: "Noi suntem
ajutoarele lui Allah!" Atunci o parte dintre fiii lui Israel au crezut*^'^', in

vreme ce o alta parte nu au crezut. Si Noi le-am dat ajutor acelora

care au crezut, impotriva dusmanului lor'^^', si au devenit ei biruitori*^^'.

O^^O
7) Pe Muhammed.
8) Gradinile vesnice din care nu veti fi niciodata alungati.

9) Cucerirea Mekkai.

10) In profetia lui Isus.

11) Evreii si romanii pagani.

12) In aceasta biruinta se afia un semn bun pentru dreptcredin

3 care Allah li va ajuta. asa cum i-a ajutat si pe cei care au cre2

nic mai inainte de ei.



62 • SURAT AL-JUMU'A

fill SURAT AL-JUMU'A<i)

(Medinita [110]; 11 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cele din ceruri si de pre pamant II preamaresc pe Allah - Stapanul,

Cel Sfant, Atotputernicul [si] Inteleptul [AI-MaUk, Al-Quddus, Al-

'Aziz, Al-Hakim].

2. El este Cel care le-a trimis celor fara stiinta de carte*^) un Trimis

dintre ei<^', care sa le^ recite versetele Sale, sa-i curateasca pe ei''*' si

sa-i Tnvete Cartea si Intelepciunea'^', dupa ce ei au fost mai inainte

Tntr-o ratacire Tnvederata,

3. Ca si altora care nu i-au prins pe ei*^'. Si El este Cel Puternic [si]

Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

4. Acesta este harul lui Allah si El il daruieste cui voieste, iar Allah este

Cel cu Mare Mila.

5. Pilda acelora care au fost incarcati cu Tora*^' si apoi nu au purtat-

o*^' pe ea este ca pilda magarului ce cara carti. Rea este pilda

neamului [de oameni] care au socotit versetele lui Allah mincinoase,

iar Allah nu calauzeste neamul de nelegiuiti!

6. Spune'^': "O, voi cei care ati primit iudaismul! Daca voi pretindeti

ca sunteti dragi lui Allah, afara de ceilalti oameni, atunci doriti-va

moartea, daca voi sunteti graitori de adevar!"

7. Dar ei nu vor dori nicicand, pentru ceea ce au facut mai inainte

mainile lor*^^', insa Allah este bine stiutor al nelegiuitilor'^^'.

O^^^O
1) "Vinerea", titlu luat dupa acest cuvant din versetul 9.

2) Arabii contemporani Profetului. care nu stiau sa scrie si sa citeasca.

3) Care, asemenea lor. nu stiau sa scrie si sa citeasca.

4) De credintele si obiceiurile pagane.

5) Coranul si Sunna.

6) Interpretari diferite: fie arabii, fie ei si toate celelalte natii care au ;

ulterior Islamul.

7) ludeii, carora li s-a trimis Tora ca sa se calauzeasca dupa ea.

8) Nu au actionat in conformitate cu ea.

9) Spune, o, Muhammed, iudeilor!

10) Pacatele si necredinta lor
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8. Spune: "Moartea de care fugiti va va ajunge pe voi! Apoi veti fi

adusi la Cel care le cunoaste atat pe cele nevazute, cat si pe cele

vazute si care va va vesti voua ceea ce ati savarsit*^^'.

9. O, voi cei care credeti! Cand se cheama la Rugaciune [As-Salat], in

ziua de vineri, grabiti-va la pomenirea lui AUah*^-^' si lasati negotul!'^'^'

Aceasta este mai bine pentru voi, daca [voiti sa] stiti.

10. Apoi, dupa ce Rugaciunea [As-Salat] a fost implinita, raspanditi-

va pe pamant si cautati harul lui Allah si pomeniti-L mult pe Allah,

pentru ca voi sa izbanditil'^^'

11. Si daca vad ei un negot'^^' sau o petrecere'^'''', atunci se imprastie

ei inspre ea'^^' si te lasa pe tine in picioare'^^'. Spune: "Ceea ce se

afla la Allah este mai bun decat petrecerea si decat negotul, iar Allah

este Cel mai bun Inzestrator!"*^'^'

O^g^O

11) Si li rasplateste dupa faptele lor.

12) Faptele bune si rele pe care le-ati savarsit si va va rasplati dupa ele.

13) Rugaciunea colectiva de la moschee si predica.

14) In intervalul de timp dedicat Rugaciunii colective din ziua de vineri. lasati

negotul si orice alte afaceri care v-ar putea abate atentia de la Allah!

15) Pomeniti-L pe Allah tot timpul. cautand astfel izbanda, atat in aceasta lume.

cat si in Lumea de Apoi!

16) O caravana cu marfuri.

17) Un motiv de distractie.

18) Se imprastie, indreptandu-se spre locul unde se face negot sau unde lumea

19) In amvonul {minbar) din care predici.

20) S-a relatat ca Jabir a zis: In vreme ce ProfetuI - Allah sa-l binecuvanteze si

sa-l miluiasca! - statea in picioare si rostea predica de vineri, s-a apropiat o cara-

vana, venind la Medina. Atunci, tovarasii Trimisului lui Allah - Allah sa-l binecuvan-

teze si sa-l miluiasca! - au alergat catre ea, meat n-au mai ramas decat doisprezece

barbati, intre care ne aflam eu, Abu Bakr si Onnar. Atunci Allah a revelat acest
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H?! SURAT AL-MUNAFIQUN<i'

(Medinita [104]; 11 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cand vin la tine, fatarnicii zic: "Marturisim ca tu esti Trimisul lui

Allah". Insa Allah stie ca tu esti Trimisul Sau si Allah marturiseste ca

fatarnicii sunt mincinosi*^'.

2. Ei si-au luat juramintele lor*-^' drept pavaza*'^' si astfel impiedica de

la calea lui AUah'^'. Cat de rau este ceea ce fac ei!

3. Aceasta este pentru ca ei au crezut, iar apoi s-au lepadat de
credinta si inimile lor au fost pecetluite, meat ei nu mai pricep.

4. Daca-i vezi, iti plac chipurile lor. Daca vorbesc, asculti vorba lor.

Dar ei sunt ca niste butuci rezemati'*^' si ei socotesc ca orice strigat

este impotriva lor'^'. Ei sunt dusmanul! Deci fereste-te de ei!

Blestemati sa fie de Allah! Cum s-au abatut ei!

5. Si daca li se zice lor "Veniti*^', caci Trimisul lui Allah se va mga de
iertare pentru voi!", ei intorc capetele si ii vezi cum se indeparteaza

ingamfati*^'.

6. E totuna pentru ei de te rogi de iertare pentru ei sau nu te rogi de

iertare pentru ei; Allah nu le va ierta lor, caci Allah nu calauzeste

neamul celor iesiti din drum.

o^g^o

1) "Fatarnicii" dupa acest cuvant care apare in versetui 1.

2) Cand pretind ca sunt credinciosi.

3) pels mincinoase.

4) Impotriva uciderii.

5) Ei au pretins ca sunt credinciosi si in acelasi timp ei

dand astfel o pilda rea pentru religia lor.

6) Pentru ca nu sunt de nici un folos.

7) Din pricina temerii lor.

8) Caindu-va.

9) Refuzand sa vina la Trimis si sa-si ceara iertare.
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7. Ei sunt aceia care zic*^°': "Nu-i Tngrijiti pe aceia care sunt langa

Trimisul lui Allah, pana ce ei nu se vor risipi!" Insa ale lui Allah sunt

comorile cerurilor si ale pamantului, dar fatarnicii nu pricep.

8. Ei zic: "Cand ne vom intoarce'^^' la^Medina, eel mai puternic'^^' de

acolo il va alunga pe eel mai umil"*!-^'. Insa a lui Allah este puterea si a

Trimisului Sau si a dreptcredinciosilor, dar fatarnicii nu stiu'^'^'.

9. O, voi cei care credeti! Sa nu va abata averile voastre si copiii

vostri de la pomenirea lui Allah! Cei care fac aceasta, aceia vor fi

pierduti!

10. Si daruiti din cele cu care v-am inzestrat Noi, inainte ca

moartea*^^) sa vina la unul dintre voi si sa zica el: "Doamne, mai da-mi

un ragaz pana la un termen apropiat, astfel meat sa fac eu milostenie

si sa fiu dintre cei evlaviosi!",

11. Insa Allah nu va mai da ragaz nici unui suflet, daca a venit

termenul sau si Allah este bine stiutor a ceea ce faceti*^^'.

O^g^O

10) Ipocritii le zic locuitorilor orasuiui Medina.

11) Din incursiunea impotriva tribului Al-Mustaliq.

12) Este vorba de Ibn 'Ubayy, pe care locuitorii orasuiui Medina il alesesera sa

le fie rege inainte de venirea lui Muhammed acolo.

13) Dupa pretentiile ipocritilor, este vorba de Muhammed.
14) Abd Allah ibn 'Ubaw ben Salul, liderul ipocritilor, a zis - cand ei se aflau

intr-o incursiune impotriva tribului Al-Mustaliq: Daca ne vom intoarce la Medina eel

puternic il va alunga pe eel umil. El il avea in vedere prin "eel umil" pe Trimisul lui

Allah, iar prin "eel puternic" se avea in vedere pe sine. Fiul lui Abd Allah s-a oprit la

portile Medinei si i-a zis tatalui sau: Tu esti eel umil, iar Trimisul lui Allah este Cei

Puternic! Nu intra in Medina pana ce nu iti va ingadui Trimisul lui Allah - Allah sa-l

binecuuanteze si sa-l miluiasca!

15) Semnele prevestitoare ale mortii.

16) Al intentiilor si faptelor noastre.
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(U SURAT AT-TAGHABUN<i)

(Medinita [108]i 18 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cele din ceruri si cele de pe pamant li aduc lauda lui Allah; a Lui

este imparatia si a Lui este slava si El este cu putere peste toate.

2. El este Cel care v-a creat. Si printre voi se afla unii care nu cred si

printre voi se afla unii care cred, insa Allah vede bine ceea ce faceti.

3. [El] a creat cerurile si pamantul intru adevar'^' si v-a dat voua chipuri.

Si a facut chipurile voastre frumoase. Si la El este intoarcerea.

4. [El] stie ceea ce se afla in ceruri si stie ceea ce se afla pre pamant
si El stie atat ceea ce voi tineti ascuns, cat si ceea ce voi descoperiti.

Si Allah este bine stiutor al celor dinlauntrul piepturilor*^).

5. Oare nu v-a venit voua*'^' veste despre cei care nu au crezut de mai
inainte [de voi], care au gustat reaua urmare a faptei lor'^' si care vor

avea parte de chin dureros?'^'

6. Aceasta, pentru ca au venit la ei trimisii lor cu semne limpezi, iar ei

au zis: "Oare sa ne calauzeasca pe noi oamenii?" Si nu au crezut ei*^' si

au intors spatele, insa Allah s-a lipsit de ei, caci Allah este Deajuns
pentru Sine [si este] Vrednic de Lauda [Ghani\;\;, Hamid].

7. Aceia care nu au crezut, au pretins ca ei nu vor mai fi inviati'^'.

Spune: "Ba da! Pe Domnul meu! Veti fi voi inviati si apoi vi se va vesti

voua ceea ce ati facut!'^' Si acesta este un lucru usor pentru Allah". *^°'

1) "Marea pierdere", una din interpretarile date acestui cuvant arab. Sura a

primit acest titlu dupa cuvantul respectiv, care apare in versetul 9. Cuvantul a mai
fost interpretat si ca insemnand "inselare reciproca".

2) Cu intelepciune deplina.

3) Tainele si convingerile ascunse in piepturi.

4) Se adreseaza necredinciosilor nelegiuiti.

5) A necredintei lor.

6) In ViatadeApoi.
7) Au tagaduit Adevarul, religia si pe Trimisul lui Allah.

8) Din mormintele lor. dupa moarte.

9) In aceasta lume.

10) Oare este logic si drept ca omul sa fie creat atat de perfect si minunat si ca

pentru el sa fie creat intregul Univers. iar dupa aceea oamenii sa moara - nedreptatiti

si nedrepti - si sa se sfarseasca totul? Nu - pe Allah! - trebuie sa aiba loc ir

judecata! Acest lucru este impus de logica si de dreptate.
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8. Asadar, fiti cu credinta in Allah, in Trimisul Sau si in Lumina*^^' pe
care am trimis-o Noi! lar Allah este bine stiutor a ceea ce faceti voi.

9. Ziua in care va va aduna El pentru Ziua Adunarii, aceea este Ziua

marii pierderi. lar pe acela care crede in Allah si implineste fapte

bune, El Tl va ierta pentru faptele sale rele si-1 va lasa sa intre in

Gradini pe sub care curg paraie si vor fi vesnic salasluitori in ele.

Aceasta este marea izbanda.

10. lar aceia care nu cred si socotesc semnele Noastre mincinoase,

aceia vor fi oaspetii Focului si vor fi vesnic salasluitori in el. Si ce rea

soarta!

1 1 . Nici o nenorocire nu-1 loveste pe om decat numai cu ingaduinta

lui AUah'^^'. lar aceluia care crede in Allah, El li va calauzi inima. Allah

este Atoatestiutor.

12. Fiti cu supunere fata de Allah si fiti cu supunere fata de Trimis! lar

daca voi intoarceti spatele, [sa stiti ca] Trimisului Nostru li revine doar

transmiterea limpede'^^'.

13. Allah! Nu exista alta divinitate afara de El! Si in Allah [trebuie] sa

se increada dreptcredinciosii!

14. O, voi cei care credeti! Voi aveti printre soatele voastre si printre

copiii vostri un vrajmas*^'*'! Deci, fiti cu grija de ei! Insa daca voi sunteti

Tngaduitori si treceti peste [greselile lor] si li iertati pe ei, sa stiti ca si

Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim].

15. Averile voastre si copiii vostri sunt numai o ispita si la Allah se

afla o mare rasplata.

16. Deci, fiti cu frica de Allah atata cat puteti, ascultati, fiti supusi si

daruiti spre binele sufletelor voastre! lar aceia ale caror suflete vor fi

ferite de zgarcenie, aceia sunt cei care vor izbandi.

O^^O
11) Coranul.

12) Prin vointa Lui.

13) A revelatiei lui Allah.

14) Motivul revelarii: S-a relatat ca niste barbati mekkani au aderat la Islam si au

vrut sa-1 urmeze pe Profet - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - in pere-

grinarea lui la Medina, dar soatele si copiii lor i-au impiedicat de la aceasta. Atunci

barbatii le-au dat ascultare si au renuntat sa emigreze. In legatura cu acest moment a

revelat Allah acest verset.
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17. Daca li veti face lui Allah un imprumut frumos'^^', El vi-1 va da
inapoi inmultit si va va ierta pe voi*^^', caci Allah este Multumitor [si]

Bland [Sakur, Halim].

18. El este Stiutorul celor nevazute si al celor vazute, Cel Puternic [si]

Intelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

O^^O

15) Daca veti cheltui pe calea lui Allah.

16) Va va ierta pacatele voastre.
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mi SURAT AT-TALAQ<i'

(Medinita [99]; 12 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, Profetule! Daca divortati de muieri, atunci despartiti-va de ele

dupa timpul de asteptare prescris pentru ele si socotiti timpul si fiti cu

frica de Allah - Stapanul vostru! Nu le alungati din casele lor si ele sa

nu iasa, doar daca au savarsit mare pacat'^' dovedit! Acestea sunt

poruncile lui Allah, iar acela care calca poruncile lui Allah este

nedrept fata de sine insusi. Tu nu stii, s-ar putea ca Allah sa faca sa se

Tntample dupa aceea un lucru'^)...

O^g^O
1) Sura "Divortului", numita astfel dupa continutui versetului 1.

2) Prin cuvantul arab "fahisa" se are in vedere in primul rand adulterul, dar el

include si alte pacate mari.

3) Motivul revelarii: Al-Bukhari a relatat ca Abd Allah ben Omar a repudiat-o

pe sotia sa cand ea era la ciclu. Omar i-a spus acest lucru Trimisului lui Allah - Allah

sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -. iar Trimisul s-a maniat si a zis: Sa se intoarca

la ea si sa o tina pana cand ea se va curati si apoi va avea din nou ciclu si din nou se

va curati. Si daca voieste sa divorteze de ea, sa o repudieze atunci cand ea va fi

curata, fara sa se mai atinga de ea. Aceasta este perioada stabilita si poruncita de

Mah.
"O, Profetule! Daca divortati de muieri, atunci despartiti-ua de ele dupa timpul

de asteptare prescris pentru ele": Allah le porunceste Profetului Sau Muhammed -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - si dreptcredinciosilor sa nu divorteze de

sotiile lor decat in perioada de curatenie, in care barbatul nu s-a apropiat de sotia sa.

Iar perioada de curatenie este intervalul dintre doua menstruatii. Daca femeia are

menstruatie, o asteapta pana ce se curateste si dupa aceea divorteaza de ea. daca

voieste. Iar daca decide sa se desparta de ea, inregistreaza ziua repudierii ei pentru

calcularea perioadei de asteptare (in care ea nu are voie sa se recasatoreasca),

aceasta fiind de trei cicluri pentru femeile care au menstruatie si de trei luni pentru

cele care nu mai au menstruatie. Daca femeia este insarcinata, trebuie sa astepte

pana ce ea naste si ramane in casa sotului ei pana ce expira perioada de asteptare.

Sotul nu o alunga din casa, decat daca ea a savarsit un adulter dovedit sau daca este

triviala si se poarta arogant fata de cei din casa. Acestea sunt poruncile, iar eel care

le incaica este nedrept fata de el insusi. In aceasta perioada barbatul nu stie daca nu

se va impaca cu sotia lui, el putand sa revina asupra hotararii de divort in perioada de

asteptare. Cand aceasta perioada de asteptare se apropie de sfarsit, barbatul se afia

in fata a doua alternative: fie sa o retina in casa sa si sa renunte la divort, fie sa se
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2. Apoi cand ele ajung la timpul prescris, atunci sau tineti-le, dupa
cuviinta, sau despartiti-va de ele, dupa cuviinta!''*' Si luati ca martori

doi oameni drepti dintre voi si faceti marturie fata de Allah !*^' Cu
aceasta este indemnat eel care crede in Allah si in Ziua de Apoi! lar

aceluia care este cu frica de Allah, li va da El o iesire [buna]

3. Si-1 va inzestra pe el de unde el nici nu se asteapta. lar aceluia care

se increde in Allah, El li este de ajuns, caci Allah implineste lucrul Sau
si Allah a stabilit un termen pentru fiecare lucru.

4. Si daca aveti indoieli in privinta perioadei de asteptare pentru

muierile care nu mai nadajduiesc sa aiba ciclu, aceasta este pentru ele

de trei luni si asemenea pentru cele ce nu au inca ciclu. lar termenul

pentru cele care sunt ingreunate este pana ce ele zamislesc. lar

aceluia care este cu frica de Allah, aceluia li face El lucrul sau usor.

5. Aceasta*^' este porunca lui Allah, pe care El v-o trimite voua. lar

aceluia care este cu frica de Allah, El li va sterge faptele rele si Ti va

da lui mare rasplata.

6. Lasati-le sa locuiasca acolo unde locuiti voi, dupa mijloacele

voastre*''', si nu le faceti nici o dauna, ca sa le faceti sa traiasca

stramtorate! lar daca ele sunt ingreunate, atunci ingrijiti de ele pana
nasc si daca alapteaza [copiii nascuti] de la voi, atunci dati-le lor

simbria lor si sfatuiti-va intre voi [in aceasta privinta], asa dupa cum se

cuvine! lar daca aflati voi greutati*^', atunci il va alapta pe el alta.

7. Cel care este instarit sa cheltuiasca dupa averea sa, iar eel a carui

Tnzestrare este masurata sa cheltuiasca din ceea ce i-a dat Allah. Allah

nu sileste pe nimeni decat dupa cum El i-a dat. Si Allah va face sa

Vina dupa stramtorare belsug.

desparta de ea prin buna intelegere, urmand ca dupa expirarea perioadei de astep-

tare ea sa paraseasca locuinta lui. Doi barbati trebuie sa faca marturie dreapta

despre revenire sau despartire, fata de Allah.

4) Acordandu-le drepturile ce li se cuvin.

5) Numai pentru Allah si nu in favoarea sau impotriva celui pentru care se

depune marturie.

6) Ceea ce s-a mentionat in legatura cu divortul, revenirea si perioada de

asteptare.

7) Dupa posibilitatile voastre.

8) Nu va intelegeti in privinta simbriei.
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8. Si cate cetati s-au razvratit impotriva poruncii Domnului lor si

Tmpotriva trimisilor Sai! Si Noi le-am cerut lor socoteala cu asprime si

le-am chinuit pe ele cu chin greu.

9. Si au gustat ele urmarea purtarii lor si urmarea purtarii lor a fost

pierderea.

10. Allah a pregatit pentru ei chin aspru'^'. Deci, fiti cu frica de Allah,

yoi cei daruiti cu intelegere si care credeti! Allah v-a trimis voua o

Indemnare*^°'

11. [Si] un Trimis*^ ^', care sa va recite voua versetele lui Allah cele

deslusite, ca sa-i scoata pe cei care cred si implinesc fapte bune din

Tntunecimi la lumina'^^'. Si pe acela care crede in Allah si implineste

fapte bune El Tl va face sa intre in Gradini pe sub care curg paraie si

vesnic vor fi ei salasluitori in ele. Si ce inzestrare frumoasa a hotarat

Allah pentru el!

12. Allah este Cei ce a creat sapte ceruri si tot atatea pamanturi.

Intre ele coboara porunca [Sa], pentru ca sa stiti ca Allah este cu

putere peste toate si ca Allah cuprinde toate lucrurile cu stiinta [Sa].

O^^O

9) Pedeapsa Infernului care-i asteapta

10) Coranul.

11) Profetul Muhammed.
12) Din ratacire la calea cea dreapta.
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HJJ SURAT AT-TAHRIM<i)

(Medinita [107]; 12 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, Profetule! De ce iti opresti tu ceea ce Allah ti-a ingaduit, cautand

multumirea soatelor tale? Allah, doara, este lertator [si] Indurator

[Ghafur, Rahim].

2. Allah a oranduit pentru voi dezlegarea juramintelor voastre*^' iar

Allah este Stapanul vostru. Si El este Atoatestiutor [si] Intelept [AI-'Alim,

Al-Hakim].

3. Cand Profetui i-a incredintat o taina uneia dintre soatele lui, iar ea

a povestit-o si Allah i-a vestit lui aceasta, atunci el a instiintat despre o

parte si a neglijat o alta parte. Si cand el i-a spus, atunci a zis ea: "Cine

te-a instiintat despre aceasta?". A raspuns el: " M-a instiintat Atoate-

stiutorul [si] Binestiutorul [Al-'Alim, Al-Khabirp\"

4. Si de va veti intoarce, caindu-va voi amandoua*'^' la Allah, inimile

voastre sunt astfel inclinate. Insa de va veti sustine una pe alta impo-
triva lui, atunci Allah este Ocrotitorul lui; iar Gavriil si dreptcredinciosii

evlaviosi si ingerii li vor fi peste aceasta ajutoare*^'.

O^^O
1) Sura "Opririi", numita astfel dupa continutul versetului 1.

2) Prin ispasire; vezi 5:89.
3) 'A'isa si Hafsa s-au inteles, din pricina geloziei, sa-l faca pe Trimis - pacea

asupra lui! - sa se indoiasca in legatura cu niste miere pe care au baut-o in casa Zay-

nabei, spunandu-i ca nu este miere, ci o substanta dulce cu miros urat care se numeste

"maghafir". Atunci el i-a zis Hafsei: De acum incolo n-am sa mai beau miere la

Zaynab. Si a jurat sa faca astfel, dar i-a cerut ei sa tina secret acest lucru. Dar ea i-a

vorbit despre el 'A'isei. Allafi I-a vestit pe Trimis despre cele intamplate si i-a reprosat

lui ca socoteste interzis ceea ce este permis. Si i-a poruncit sa dezlege juramantul sau.

Cand i-a spus Hafsei ca el stie ceea ce s-a intamplat, ea s-a mirat si I-a intrebat: Dar
cine ti-a spus acest lucru? Atunci el i-a raspuns: M-a instiintat despre aceasta Allah

Atoatestiutorul si Binestiutorul! Allafi le-a amenintat pe 'A'isa si pe Hafsa sa se caiasca

pentru astfel de fapte care ii pricinuiesc rau Profetului - Allah sa-l binecuvanteze si

sa-l miluiasca! Si le-a mai spus ca Allafi il va apara pe el si-i va fi lui ajutor, impreuna

cu Gavriil, cu dreptcredinciosii evlaviosi si cu toti ingerii.

4) ;A'isa si Hafsa.

5) Impotriva cui ii voieste lui raul.
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5. Si daca va divorta el de voi, s-ar putea ca Domnul lui sa-i dea in locul

vostru soate mai bune decat voi: musulmane, dreptcredincioase, ascul-

tatoare, tanguitoare, adoratoare, postitoare, desfeciorite si fecioare.

6. O, voi cei care credeti! Paziti-va*^' pe voi insiva si familiile voastre

de un Foe ale carui vreascuri sunt oamenii si pietrele si peste care

sunt Tngeri neinduplecati si aspri, care nu se razvratesc impotriva lui

Allah in ceea ce le porunceste si care fac ceea ce li se porunceste.

7. O, voi necredinciosilor! Nu va dezvinovatiti in Ziua aceea, caci voi

veti fi rasplatiti dupa cele pe care le-ati savarsit!

8. O, voi cei care credeti! Intoarceti-va la Allah intru cainta curata!

Poate ca Domnul vostru va va sterge faptele voastre cele rele si va va

face sa intrati in Gradini pe sub care curg paraie, in Ziua in care

Allah nu va lasa sa fie umiliti Profetui si aceia care au crezut impreuna
cu el. Lumina lor va grabi inaintea lor si in mainile lor drepte. Si vor

zice ei: "Doamne, intregeste lumina noastra si iarta-ne pe noi, caci Tu
esti cu putere peste toate!"

9. O, Profetule! Lupta impotriva necredinciosilor si a fatarnicilor*^' si

fii neinduplecat cu ei! Salasul lor va fi Gheena si ce rea soarta!

10. Allah le-a dat drept pilda pentru aceia care nu cred pe muierea
lui Noe si pe muierea lui Lot, care s-au aflat sub obladuirea a doi robi

evlaviosi dintre robii Nostri si care i-au viclenit pe ei*^', iar ei doi nu le-

au putut fi de nici un ajutor la AUah'^'. Si [li] s-a zis: "Intrati in Foe
[laolalta] cu ceilalti care intra!"

11. Si Allah a dat-o drept pilda pentru aceia care cred pe muierea
lui Faraon*^'-'', care a zis: "Doamne, dureaza-mi mie o casa langa Tine
in Rai si mantuieste-ma pe mine de Faraon si de fapta sa si mantu-
ieste-ma pe mine de neamul de nelegiuiti!"

12. Si [la fel si] pe Maria, fiica lui 'Imran, care a ramas neprihanita si

am suflat in ea din Duhul Nostru. Si ea a crezut in cuvintele Domnului
ei si in scripturile Sale si a fost ea dintre cei supusi cu statornicie*^^'.

6) Prin abtinerea de la savarsirea de pacate si prin supunerea fata de Allah.

7) Cu lancile si cu argumente.

8) Prin faptui ca au ajutat impotriva lor. prin necredinta si nesupunerea lor.

9) Impotriva pedepsei Sale.

10) Care a crezut in Allah Cei Unic si in trimisul Sau Moise.

11) Supusi lui Allah si poruncilor Sale.
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mj SURAT AL-MULK<i'

(Mekkana [77]; 30 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Binecuvantat fie Acela care are in mana Lui imparatia si este cu

putere peste toate,

2. Acela care a facut moartea si viata, ca sa va incerce pe voi,

[pentru a vedea] care dintre voi este mai bun intru fapta. Si El este

Puternic [si] lertator [Al-'Aziz, Al-Ghafur].

3. Acela care a creat sapte ceruri unul peste altul, fara sa vezi*^' nici o

nepotrivire in creatia Celui Milostiv [Ar-Rahman]. Intoarce-ti

privirea!<2) Oare vezi tu vreo crapatura?

4. Intoarce-ti iarasi privirea de doua ori! Privirea se va intoarce la tine

umilita si slaba!

5. Noi am impodobit cerul eel mai de jos cu candele**^' si le-am facut

pe ele pietre pentru lovirea seitanilor si am pregatit pentru ei chinul

Vapaii.

6. Aceia care nu au crezut in Domnul lor vor avea parte de chinul

Gheenei. Si ce rea Tntoarcere!

7. Cand vor fi aruncati in ea, li vor auzi vuietul, in vreme ce ea

clocoteste.

8. Aproape ca plesneste de manie. De fiecare data cand este

aruncata o ceata noua, pazitorii sai li intreaba: "Oare nu a venit la voi

un prevenitor?"'^'

9. lar ei vor zice: "Ba da! A venit la noi un prevenitor, insa noi 1-am

invinuit de minciuna si am zis: Allah nu a trimis nimic, iar voi'^' nu
sunteti decat in mare ratacire!"

O^g^O
1) Sura "Imparatiei" . numita astfel dupa primul verset. Se

Tabarak "Fie binecuuantat!".

2) Se adreseaza omului in general.

3) Priveste din nou, daca te indoiesti!

4) Stelele stralucitoare.

5) In viata de pe pamant. ca sa va previna pe voi asupra aceste

5) Profetul si adeptii sai.
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10. Si ei vor zice: "Daca noi am fi ascultat si am fi priceput, nu am fi

printre oaspetii Vapaii!"'''

11. Si astfel ei vor marturisi pacatele lor. Asadar, striviti sa fie

oaspetii Vapaii!

12. Aceia care se tem de Domnul lor, fara sa-L vada pe El, vor avea

parte de iertare si de mare rasplata.

13. Spuneti in soapta vorba voastra ori rostiti-o cu glas tare! El le stie

pe cele dinlauntrul piepturilor*^'.

14. Oare nu le stie pe cele pe care le-a creat, cu toate ca El este

Binevoitor [si] Atoatestiutor [Al-Latif, Al-Khabir]?

15. El este Cel care v-a facut pamantul supus. Deci strabateti

Tntinderile sale. Si mancati din Tnzestrarea Lui. Si la El este invierea'^'.

16. Sunteti voi siguri ca Cel din cer nu va lasa sa va inghita pamantul,

cand iata ca el se cutremura?!*^'^'

17. Sau sunteti siguri ca Cel din cer nu va trimite asupra voastra o

vijelie cu pietre? Atunci veti sti cum va fi mustrarea Mea!<^^'

18. Si cei de dinaintea lor i-au invinuit de minciuna [pe trimisii lor] si

cum a fost razbunarea Mea?!

19. Oare nu vad ei pasarile de deasupra lor intinzand si strangand

aripile lor? Nu le poate tine pe ele decat Cel Milostiv [Ar-Rahman]\ El

este Cel care le vede pe toate.

20. Cine este acela care sa fie pentru voi*^^' ostire ce va ajuta

Tmpotriva Celui Milostiv [Ar-Rahman]? Necredinciosii nu sunt decat

Tntr-o amagire.

21. Cine este acela care va ingrijeste pe voi, daca El opreste darurile

Sale'i'^'? insa ei staruie in semetia lor si in fuga lor [de Adevar].

O^^O
7) Oaspetii Infernului.

8) Deci fiji cu frica de H!

9) Din morminte.

10) Intrebarile sunt adresate necredinciosilor.

11) Care este pedeapsa pentru ca 1-ati tagaduit pe Trimisul Meu.

12) Necredinciosii.

13) Ploaia, apa etc.
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22. Oare eel care merge cu fata plecata este mai bine calauzit sau

eel care merge cu capul sus, pe un drum drept?

23. Spune: "El este Cel care v-a creat si v-a dat voua auzul si ochii si

inimile!*^'^' Dar voi sunteti putin multumitori".

24. Spune: "El este Cel care v-a raspandit pe pamant si la El veti fi

adunati!"*^^'

25. Ei zic: "Cand va fi aceasta fagaduinta, daca voi sunteti intru

adevar?"

26. Spune: "Stiinta despre aceasta este numai la Allah, iar eu sunt

numai un prevenitor limpede!"

27. Si cand o vor vedea aproape, se vor intrista chipurile celor care

nu au crezut. Si [li] se va zice: "Aceasta este ceea ce voi ati cerut!"

28. Spune: "Cum vi se pare? Daca Allah ne va face sa pierim pe
mine si pe cei care sunt cu mine sau va fi indurator cu noi, cine li va

apara pe cei necredinciosi de un chin dureros?"'^^'

29. Spune: "El este Cel Milostiv [Ar-Rahman]\ Noi credem in El si in

El ne incredem si veti afla voi cine este in ratacire invederata!"

30. Spune: "Ce credeti? De se va strecura apa voastra in adanc, cine

va va aduce apa de izvor?"*-^^'

O^^O

14) Mintile care inteleg.

15) Pentru rasplata.

16) Necredinciosii din Mekka au uneltit pentru a-l ucide pe Profet si pe cei care

au crezut in el, dar la ce le-ar folosi moartea acestora, daca Allah li va pedepsi pe

necredinciosi cu asprime?

17) Nu va poate aduce apa decat Allah, Stapanul Universului.
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IU3 SURAT AL-QALAM<i)

(Mekkana [2]; 52 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. Nun.^^^ Pe calem si pe ceea ce ei scriu!*-^'

2. Tu nu esti, prin mila Domnului tau, smintit!''^'

3. Si tu vei avea parte de o rasplata neintrerupta!*^'

4. Si tu ai o fire minunata*'^'!

5. Vei vedea tu si vor vedea si ei

6. Cine dintre voi este smintit.

7. Domnul tau stie mai bine cine a ratacit de la drumul Sau si El Ti

cunoaste mai bine pe cei care sunt bine calauziti.

8. Deci, nu da ascultare celor ce socot minciuna!'"

9. Ei ar dori ca tu sa fii binevoitor si sa fie si ei binevoitori.

10. Nu da ascultare celui care juruieste intruna si e vrednic de dis-

O^^O
1) Sura "Calemului", numita astfel dupa acest cuvant care apare in primul ver-

set. Mai este numita si Sura Nun. dupa aceasta litera de la inceputul versetului 1.

2)Vezi2 : 1.

3) Jur pe calemul cu care se scrie!

4) Adevarul pentru care este facut juramantul din versetui 1, adica faptul ca
Profetul nu este nebun, asa cum il invinuiau idolatrii.

5) Pentru ca rabzi raul pe care ti-1 fac.

6) Al-Bukhari si Muslim au reiatat de la Anas - Allah fie multumit de el! - care a

zis: L-am siujit pe Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -

vreme de zece ani si nu mi-a zis mie niciodata "Of!" si nu mi-a spus pentru un iucru pe
care l-am facut "De ce i-ai facut?" si nici pentru un Iucru pe care nu i-am facut "De ce

nu 1-ai facut?". Si avea Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca!
- cele mai alese insusiri dintre toti oamenii. N-am atins nici o matase si nimic altceva

care sa fie mai catifelat decat mana Trimisului lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si

sa-l miluiasca! - si nu am mirosit nici un alt mosc si nici un alt parfum care sa fie mai
piacut decat sudoarea Trimisului lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

7) Versetele lui Allah.

8) Care face multe juraminte. Aluzie la Al-Walid ibn al-Mughira.
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11. Defaimator, care umbla cu clevetiri,

12. Care Tmpiedica binele*^', e nelegiuit, pacatos,

13. Crud, si, dupa toate astea, si bastard,

14. Pentru ca el are avere si copii!'^'-''

15. Cand i se recita'^^' lui versetele Noastre, el zice: "Basme ale celor

de demult!"

16. Noi ii vom face lui un semn pe nas!

17. Noi i-am Tncercat pe ei*^^', asa cum i-am incercat pe stapanii

gradinii, cand au jurat sa adune roadele din ea dimineata,

18. Dar fara sa lase nimic necules*^'^',

19. Si s-a abatut peste ea o nenorocire de la Domnul tau, in vreme
ce ei dormeau,

20. lar dimineata era asemenea unui ogor cules.

21. Si dimineata s-au strigat ei unii pe altii.

22. "Purcedeti devreme la ogoarele voastre, ca sa culegeti [roadele]!"

23. Si au purees ei, zicandu-si unul altuia mai mult in soapta:

24. "Sa nu intre astazi peste voi, in ea, nici un sarman!"*^'^'

25. Si au purees devreme, hotarati sa-i opreasca, inchipuindu-si ca

vor fi in stare de aceasta*^^',

26. Dar cand au vazut-o, au zis ei:"Noi suntem cu adevarat rataciti,

27. Sau, mai degraba, noi suntem lipsiti [de roadele noastre]!"

28. A zis eel mai drept dintre ei<^^': "Oare nu v-am zis eu sa aduceti

marire [lui Allah]?"

9) Care este zgarcit cu bunurile sale sau care impiedica de la Islam.

10) Nu-i da ascultare pentru ca el este bogat si are copii!

ll)Sauisecitesc.

12) Pe idolatrii de la Mekka.

13) Sau fara sa rosteasca expresia In sa'a Allah! (Daca vrea Allah).

14) Nici un sarac.

15) Sa-i impiedice pe sarmani sa intre in gradinile lor.

16) Sau eel mai bun dintre ei, dupa o alta interpretare.
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29. Au zis ei: "Marire Domnului nostru! Noi am fost nedrepti!"'^"

30. Si s-au Tndreptat unul catre altul, aducandu-si mustrari.

31. Si au zis ei: "Vai de noi! Noi am fost nelegiuiti!'^^'

32. Poate ca Domnul nostru ne va da in schimb [ceva] mai bun decat
ea!(i5) ]\[qj dorim sa ne apropiem de Domnul nostru !"*^°'

33. Asa este chinull'^i) lar chinul din Lumea de Apoi va fi si mai mare!

Daca ei ar sti!

34. Insa cei evlaviosi au la Domnul lor Gradinile placerii.

35. Oare Noi li tratam pe cei supusi [lui Allah] la fel ca pe cei

pacatosi?!

36. Ce-i cu voi? Cum judecati?

37. Sau aveti voi o Carte'22) din care invatati

38. Ca veti avea tot ceea ce poftiti?

39. Sau ati luat de la Noi juraminte pana in Ziua Invierii, prin care

Ne legam sa va dam ceea ce hotarati?

40. Intreaba-i care dintre ei este pentru aceasta*^-^' chezas?

41. Sau au ei asociati?*^'^' Sa-i aduca pe asociatii lor, daca ei sunt

Tntru adevar!

42. Intr-o Zi li se va arata lor o nenorocire'^^) si ei vor fi chemati la

prosternare, insa nu vor putea'^^).

O^g^O

ii intoarcerii noastre la El.

compensa pentru c

17) Nelasand partea

18) In hotararea rea

19) Ca urmare a caintei si

20) Pentru a ne ierta pe n

21) Din aceasta lume.

22) Revelata.

23) Pentru aceasta hotarare.

24) Care sa fie chezasi impreuna cu ei?

25) Valva din acea zi; dupa o alta interpretare, in acea

piciorul si toti credinciosii se vor prosterna pe cand necredin

intepenit.

26) Din pricina pedepsei care-i va coplesi.

1, Allah isi va arata

isii vor avea spatele
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43. Plecati vor fi ochii lor si ii va acoperi umilinta*^^', pentru ca ei au

fost chemati la prosternare*^^', cand erau in pace!...

44. Deci lasa-Ma pe Mine si pe cei ce socotesc mincinoasa aceasta

vestire! Noi Ti vom trage pe ei treptat, de unde ei nici nu stiu*^^'.

45. Eu le dau lor un ragaz, Tnsa viclesugul Meu este temeinic!

46. Sau le ceri lor o rasplata si ei sunt Tmpovarati de datorii?*'^"'

47. Sau le stiu ei pe cele nevazute si [din ele] scriu ei?*^^)

48. Deci indura cu rabdare hotararea Domnului tau*^^' si nu fi ca

tovarasul pestelui eel mare [lona], care L-a chemat [pe Allah], cand el

era plin de mahnire!*'^'^'

49. Daca nu 1-ar fi ajuns pe el indurarea de la Domnul lui'^'^', ar fi

fost el aruncat pe tarmul gol si ar fi fost acoperit de rusine.

50. Insa l-a ales pe el Domnul sau si l-a asezat pe el printre cei

evlaviosi*^^'.

5 1 . Aceia care nu cred aproape ca te doboara cu privirile lor*-^^', cand
aud indemnarea'^'^), si zic ei: "El este smintit!"

52. Insa El nu este decat o Indemnare pentru toate lumile!

O^^O
27) Pentru nesupunerea lor din timpul vietii.

28) Doar adorarea numai a lui Allah.

29) Allah li va impinge pe ei treptat catre pieire.

30) Pentru ca-i chemi pe ei la Adevar si ei nu pot s-o achite din pricina dato-

riUor?

31) Ceea ce hotarasc ei si ca ei vor avea o pozitie mai buna la Allah decat

credinciosii, datorita necredintei lor?

32) Si sa nu te impiedice de la transmiterea Mesajului raul pe care ti-1 fac si

faptul ca ei te socotesc pe tine mincinos!

33) Cand se afia in burta pestelui si avea inima plina de mahnire si de manie
impotriva neamului sau.

34) Pentru cainta si implorarea sa.

35) In randul profetilor.

36) Dusmanoase.

37) Coranul.
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HU SURAT AL-HAQQA<i)

(Mekkana [78]; 52 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. "Cea adevarata!"(2)

2. Ce este "cea adevarata"?

3. Dar ce te-ar putea face sa crezi ca este "cea adevarata"?

4. Thamud'^' si 'Ad''^' au socotit Ziua Judecatii o minciuna!

5. In ce-i priveste, [cei din neamul] Thamud au fost nimiciti de vijelie.

6. Si in ce-i priveste, [cei din neamul] 'Ad au fost nimiciti de un vant

suierator, turbat,

7. Pe care [AUafi] 1-a dezlantuit impotriva lor [vreme de] sapte nopti si

opt zile, una dupa alta! Si ai fi putut sa vezi neamul [de oameni]
doborati, de parca ar fi fost niste trunchiuri goale de palmieri*^'.

8. Oare mai vezi sa fi ramas vreo urma din ei?

9. Au urmat Faraon si cei de dinaintea lui si cetatile nimicite'^', care

au venit cu mare pacat'^'.

10. Si astfel, ei s-au razvratit impotriva Trimisului Domnului lor si El

i-a lovit cu pedeapsa mare.

11. Cand apele s-au revarsat, v-am dus pe voi pe corabie'^',

12. Pentru ca Noi sa facem din aceasta'^' pentru voi o pomenire'^°' si

pentru ca urechea care o aude sa o tina minte.

1) Sura "Celei adevarate" . numita astfel dupa versetele 1-3.

2) Ceasul eel adevarat, in care toate lucrurile se vor adeveri si fiecare va fi ras-

platit dupa faptele sale.

3) Neamul profetului Salih.

4) Neamul profetului Hud.
5) Smulse din radacini si rostogolite de vant.

6) Sodoma si Gomora.
7) Necredinta si fapta urata.

8) Cand s-a produs potopul lui Noe si apele au cuprins totui, Allah i-a dus pe
dreptcredinciosi pe corabie.

9) Din salvarea dreptcredinciosilor si inecarea pacatosilor.

10) Semn si invatatura care sa aminteasca de fagaduinta Sa. in ceea ce pri-

veste izbanda profetilor Sai si nimicirea dusmanilor Sai.
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13. Si cand se va sufla in trambita cu o singura suflare*^^'

14. Si vor fi ridicate pamantul si muntii si apoi vor fi facuti pulbere,

dintr-o singura lovitura'^^)^

15. In Ziua aceea se va produce "cea care trebuie sa se intample,"*^'^'

16. lar cerul se va despica, caci el in Ziua aceea va fi slab*^*^',

17. lar ingerii vor fi la marginile sale'^^' si opt [dintre ei] vor purta

Tronul Domnului tau deasupra lor<^^', in Ziua aceea.

18. In Ziua aceea va veti infatisa'^'' si nimic din voi nu va fi ascuns.

19. In ce-1 priveste pe acela caruia i se va da cartea sa in dreapta

lui<^^', el va zice: "Jineti, cititi cartea mea!

20. Eu am crezut ca voi primi rasplata mea!"*-^^'

21. Si el va avea parte de o viata placuta,

22. intr-o Gradina inaltata,

23. Cu rodurile ei atarnand in jos.

24. "Mancati si beti<2°> cu placere pentru ceea ce ati facut mai inainte,

in zilele trecute!"*^^)

25. In ce-1 priveste pe eel caruia i se va da cartea sa in stanga lui*^^',

acela va zice: "Vai mie! Mai bine de nu mi s-ar fi dat cartea mea

26. Si de n-as fi stiut care este rasplata meal'^-^'

1 1) Vestind sfarsitul lumii.

12) Lovindu-se unul de altul din pricina cutremurului puternic.

13) Va fi Ziua sau Ceasul de Apoi.

14) Si sfasiat.

15) Atunci cand se va despica cerul.

16) Deasupra celorlaiti ingeri adunati.

17) Dinaintea Domnului vostru pentru judecata si rasplata.

18) Ca semn al izbanzii sale.

19) Ca voi primi rasplata mea in Ziua de Apoi si de aceea am crezut si am
savarsit fapte bune.

20) Li se va spune lor.

21) In viata pamanteasca.

22) Cand isi va primi pedeapsa.

23) Daca nu as fi aflat nimic despre rasplata mea.
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27. Mai bine daca ar fi fost [moartea mea] nestramutata!

28. Averea mea nu mi-a fost de nici un folosl'^'i)

29. Puterea mea a fost spulberata!"'^^'

30. "Luati-1 si puneti-1 in lanturi*^^',

31. Apoi lasati-1 sa arda in lad!

32. Apoi legati-1 pe el cu un lant de saptezeci de coti masura!

33. El nu a crezut in Allah Cel Mare

34. Si nu a Tndemnat la hranirea celui sarman!

35. [De aceea], el nu are in aceasta Zi aici nici un prieten*^^'

36. Si nici mancare, afara de puroi,

37. Pe care nu-1 mananca decat pacatosii!"

38. Dar nu!... Jur pe ceea ce vedeti

39. Si pe ceea ce nu vedeti*^^'

40. Ca el*^^' este Cuvantul unui Trimis nobil''^^'

41. Si nu este cuvantul unui poet!'^!) Insa voi nu credeti decat prea

putin!

42. Si nu este cuvantul unui ghicitor!''^^' Insa voi nu va lasati indem-
nati*'^'^' decat prea putin!

43. Este o revelatie*^'^' de la Stapanul lumilor!

O^^O
24) Nimic nu mi-a fost de folos impotriva pedepsei lui Allah.

25) Autoritatea asupra oamenilor sau capacitatea de a aduce argumente.

26) Li se va zice pazitorilor Infernului.

27) Care sa-1 ajute.

28) Pe cele vazute si pe cele nevazute.

29) Coranul.

30) Cuvantul lui Allah transmis oamenilor de catre Profetul Muhammed.
31) Asa cum pretind unii.

32) Asa cum pretindeau unii, spunand ca ar fi vorbe asemanatoare cu cele ale

prezicatorilor din perioada anterioara Islamului.

33) Nu luati aminte!

34) Coranul este o revelatie de la Allah.
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44. Si daca ar fi nascocit el unele vorbe impotriva Noastra,

45. L-am fi apucat Noi de [mana] dreapta'^^)

46. Si i-am fi taiat Noi vana inimii

47. Si nimeni dintre voi nu Ne-ar fi putut opri!

48. El'^*^) este pentru cei cu frica o indemnare

49. Si Noi stim ca unii dintre voi il socotesc minciuna*^''.

50. El este un suspin*^^) pentru cei care nu cred

51. Si El este Adevarul deplinl'^^)

52. Deci slaveste numele Domnului tau Cei Mare [A/- 'Aziz]!

o^g^o

35) L-am fi umilit Noi.

36) Coranul.

37) Preferand viata pamanteasca si poftele lor.

38) In semn de regret, cand vor vedea rasplata dreptcredinciosilor

39) Adevarul eel mai curat.
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(|o| SURAT AL MA'ARIJ'i'

(Mekkana [79]; 44 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cineva*^' care se roaga*^' a cerut sa cada*'^' o osanda neindoielnica

2. Peste cei necredinciosi, pe care nimeni nu o poate opri

3. [Si care sa vina] de la Allah, Stapanul drumurilor inaltarii.

4. ingerii si Duhul*^' se vor inalta la El intr-o Zi a carei durata este cat

cincizeci de mii de ani.

5. Deci rabda cu buna rabdare!

6. Ei o vad departe'^',

7. Insa Noi o vedem aproape*^'.

8. In Ziua aceea va fi cerul precum arama topita*^',

9. lar muntii vor fi asemenea lanii scarmanate

10. Si nu-1 va mai intreba prietenul pe prieten*^',

11. Macar ca se vor vedea. Pacatosul va voi in Ziua aceea sa se

rascumpere de osanda cu copiii sai,

12. Cu soata sa, cu fratele sau

13. Si cu neamul sau care-i daruieste lui adapost.

O^g^O
1) "Drumurile inaltarii" (titlu dat dupa versetui 3) sunt drumurile pe care ingerii

coboara din cer si urea de pe pamant.

2) Ibn Abbas a relatat ca An-Nadr ben al-Harth a spus, cand Trimisul lui Allah -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - i-a speriat, amenintandu-i cu pedeapsa lui

Allah: "Doamne, daca acesta este adevarul venit de la Tine, fa sa pogoare asupra

noastra o ploaie de pietre din cer!" Atunci Allah a revelat: "Cineua care se roaga a

cerut sa cada o pedeapsa neindoielnica / Peste cei necredinciosi, pe care nimeni

nu o poate opri".

3) In batjocura.

4) Sa cada asupra lui.

5) Adica Gavriil.

6) Pedeapsa.

7) Noi o vom vedea venind curand.

8) Sau ca o alta substanta topita din cauza focului.

9) Fiind preocupat numai de el insusi.
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14. Cu toti cei care se afla pe pamant, care 1-ar putea mantui.

15. Dar nu! Va fi o flacara(io)

16. Ce-i va smulge pielea de pe cap

17. Si-1 va chema pe eel care a intors spatele si s-a departat'^^'

18. Si a adunat'^2' si a gramadit in vase.

19. Omul a fost facut nestatornic;

20. Cand are parte de rau, el este abatut

21. lar cand are parte de bine, el este zgarcit*^^)^

22. Afara de cei care fac Rugaciunea,

23. Care sunt staruitori in Rugaciunea lor,

24. Din a caror avere este un drept hotarat,

25. Pentru cersetor si pentru eel lipsit;

26. lar aceia care socotesc adevarata Ziua Judecatii

27. Si aceia care se tern de osanda Domnului lor -

28. Caci nu exista nici o aparare impotriva chinului Domnului lor! -

29. Si aceia care Tsi pastreaza castitatea,

30. Mai putin de soatele lor sau de cele pe care le stapanesc

dreptele lor, caci pentru aceasta ei nu vor fi mustrati,

31. lar cei care alearga dupa mai mult decat aceasta sunt

pacatosidi),

32. Si aceia care pazesc ceea ce li se incredinteaza, precum si

legamantul lor,

33. Si aceia care sunt drepti in marturiile lor

34. Si aceia care implinesc Rugaciunea lor'^^'.

o^g^o
10) Infernul cu care este amenintat pacatosul.

11) De la Adevar si de la supunere.

12) Averi.

13) Cand are parte de avere, este zgarcit cu ea si nu face milostenie din e

14) Cei care depasesc ceea ce le-a ingaduit Allah, trecand la ceea ce

interzis lor.

15) La vremea lor



70 • SURAT AL-MAARIJ

35. Aceia vor fi cinstiti in Gradini'^'^'.

36. Dar ce este cu aceia care nu au crezut ca grabesc cu ochii

Tndreptati spre tine,

37. [Venind de] la dreapta si [de] la stanga, in cete?

38. Oare nadajduieste fiecare om dintre ei sa fie lasat sa intre in

Gradina placerii?'"'

'

39. Ba nu! Noi i-am creat din ceea ce stiu!'^^'

40. Nu! Jur pe Stapanul rasariturilor si al apusurilor, ca Noi suntem
in stare

41. Sa-i schimbam cu altii mai buni decat ei si de nimeni nu putem fi

Tmpiedicati!

42. Deci, lasa-i sa se afunde si sa se joace, pana ce vor intalni Ziua

lor, cu care au fost amenintati,

43. Ziua in care vor iesi din morminte in graba, ca si cum ar alerga

catre niste pietre ridicate'^^',

44. Cu ochii plecati, acoperiti de umilinta! Aceasta este Ziua cu care

au fost amenintati!

O^^O

16) Ca rasplata de la Allah.

17) Fara sa aiba calitatile pe care le au cei care intra in Paradis?

18) Adica din picaturi (de lichid seminal), iar Cel care a putut face acest lucru v;

19) Care le indica drumul.
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(m SURAT NUH<i'

(Mekkana [71]; 28 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Noi 1-am trimis pe Noe la neamul sau, [zicandu-i]: "Indeamna
neamul tau, inainte de a se abate asupra lui o osanda dureroasa!"*^'

2. A zis el: "O, neam al meu! Eu sunt pentru voi un prevenitor

limpede,

3. Adorati-L pe Allah, fiti cu frica de El si dati-mi ascultare!

4. El va va ierta o parte din pacatele voastre si va va da voua ragaz

pana la un termen hotarat. Insa cand va veni termenul hotarat de
Allah, el nu va mai putea fi amanat, daca voiti sa stiti!"

5. El'2' a zis: "Doamne, eu am chemat neamul meu*'^', noaptea si

ziua(5),

6. Insa chemarea mea nu a facut decat sa le sporeasca fuga.

7. Si de cate ori i-am chemat ca sa le ierti lor, ei si-au varat degetele

in urechi, s-au infasurat in vesmintele lor si au staruit**^' si s-au aratat cu

mare trufie;

8. Apoi i-am chemat cu glas tare;

9. Apoi le-am vorbit lor deschis si le-am vorbit lor in taina

10. Si le-am zis lor: "Rugati-va de iertare Domnului vostru, caci El

este lertator [Ghaffar],

11. Pentru ca El sa trimita asupra voastra cerul cu ploaie din belsug

12. Si pentru ca sa va daruiasca voua averi si copii si sa va dea voua
gradini si sa va dea voua paraie!'''

1) "Nuh" - forma araba a numelui lui Noe. Sura poarta acest titlu dupa numele
lui, mentionat in versetul 1.

2) Pedeapsa potopului.

3) Noe.

4) La credinta in Allah Cel Unic si la implinirea de fapte bune.

5) Fara intrerupere.

6) In rau si in necredinta.

7) Din care sa udati gradinile.
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13. Ce este cu voi ca nu va rugati lui Allah, asa cum se cuvine,

14. Dupa ce El v-a creat pe voi in [mai multe] faze?'^'

15. Oare nu ati vazut voi cum a creat Allah sapte ceruri, unul peste

altul

16. Si a facut Luna sa le fie lor lumina si a facut Soarele ca o candela?

1 7 . Allah v-a facut pe voi sa rasariti asemenea ierburilor, din pamant*^',

18. Apoi va va aduce pe voi inapoi la el si va va face sa iesiti cu

adevarat.

19. Si Allah v-a facut voua pamantul ca un covor,

20. Pentru ca voi sa umblati pe el, pe carari largi!"

21. Noe a zis: "Doamne, ei s-au aratat cu nesupunere fata de mine si

Tl urmeaza pe acela ale carui averi si ai carui copii nu fac decat sa-i

sporeasca pierderea!

22. Si ei au nascocit un viclesug prea mare

23. Si au zis: "Nu-i parasiti niciodata pe zeii vostri! Nu-i parasiti nicio-

data pe Wadd si pe Suwa' si pe Yaguth si pe Ya'uq si pe Nasr!'^°'"

24. Ei i-au adus pe multi in ratacire. [Doamne,] nu le spori

nelegiuitilor decat ratacirea!

25. Din pricina pacatelor lor ei au fost inecati*^^' si vor fi dusi sa intre

in Foe si nu au aflat pentm ei ajutoare afara de Allah!"

26. Si Noe a zis: "Doamne, nu lasa pe pamant nici un salasluitor intr-

o casa, dintre necredinciosi'^^',

27. Caci, daca-i vei lasa [in viata], ei ii vor duce in ratacire pe robii Tai

si nu vor zamisli decat pacatosi necredinciosi!

28. Doamne! larta-ma pe mine si pe parintii mei si pe eel care intra

in casa mea cu credinta, ca si pe dreptcredinciosi si pe dreptcre-

dincioase, si nu le spori nelegiuitilor decat pierderea!"

8) Din tarana, apoi din picaturi, care s-au preschimbat in cheaguri etc.

9) V-a creat pe voi din pamant.
10) Numele unor idoli pe care li venera neamul lui Noe si pe care i-au venerat

politeistii, dupa ei.

1 1) In timpul potopului.

12) Nici un necredincios.
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lU SURAT AL-DJINN<i)

(Mekkana [40]; 28 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Spune: "Mi-a fost revelat mie ca o ceata de djinni au ascultat'^' si

apoi au zis: "Noi am auzit un Coran minunat,

2. Care calauzeste catre drumul eel drept! Noi credem in el si nu-i

vom face Domnului nostru nici un asociat!

3. Pentru ca El - inalta-se marirea Domnului nostru! - nu Si-a luat

soata si nici copil!*^'

4. Si netrebnicul nostru*'^' a spus asupra lui Allah minciuni.

5. Noi am crezut ca nici oamenii, nici djinnii nu vor spune impotriva lui

Allah minciuni,

6. insa au fost barbati dintre oameni care au cautat aparare la

barbatii dintre djinni, dar le-a sporit lor suferinta,

7. Si ca ei au crezut'^', asa cum ati crezut si voi, ca Allah nu va invia

pe nimeni.

8. Noi am atins cerul**^' si 1-am aflat plin de pazitori aspri si de bolizi.

9. Noi ne-am asezat in el pe niste locuri pentru a auzi. Insa cine se

pune la ascultat acum gaseste un bolid stand la panda pentru el.

10. Noi nu stim daca se voieste rau celor de pe pamant sau voieste

Domnul lor [sa-i calauzeasca] pe calea cea dreapta.

11. Printre noi se afla unii drepti si [altii] mai putin drepti; astfel si noi

am fost impartiti in felurite cete.

12. Noi credem ca nu-L vom putea slabi niciodata pe Allah pe
pamant si nu-L vom putea slabi pe El, fugind noi.

1) "Al - Djinn", titlu dat dupa versetul 1.

2) La acest Coran.

3) Allah este mai presus decat sa aiba sotie si fiu.

4) Cel care ne ispiteste si ne duce in ratacire.

5) Mi s-a revelat mie ca ei au crezut.

6) Am cautat sa ajungem la cer.
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13. Si cand am auzit noi calauzirea'^', am crezut in ea si acela care

crede in Domnul sau sa nu se teama nici de imputinare, nici de
impovarare!

14. Unii dintre noi sunt musulmani si unii dintre noi sunt nelegiuiti.

Aceia dintre noi care au imbratisat Islamul sunt aceia care au cautat

calea cea dreapta.

15. Cat despre cei nelegiuiti, ei sunt vreascuri de foe pentru

Gheena"(8'.

16. Si de vor merge ei pe calea cea dreapta, le vom da Noi apa din

belsug,

17. Pentru ca sa-i incercam. Si eel ce se intoarce de la pomenirea
Domnului sau, pe acela il va indrepta El catre un chin aspru.

18. Moscheile sunt ale lui Allah si nu chemati pe nimeni impreuna cu

Allah!(5)

19. Si cand s-a ridicat robul lui AUah'^'-'', chemandu-L pe El'^^', aproa-

pe ca s-au imbulzit [Al-Djinn] catre el.

20. Spune: "Eu II chem'^^' numai pe Domnul meu si nu-1 fac Lui nici

un asociat!"

21. Spune: "Eu nu pot nici sa va fac voua vreun rau, nici sa va

calauzesc pe calea dreapta!"

22. Spune: "Nimeni nu ma va apara de Allah'^-^' si eu nu voi gasi

adapost [la altcineva] afara de El!

23. Eu nu pot sa aduc decat propovaduire de la Allah si mesajele Lui.

lar aceia care nu vor da ascultare lui Allah si Trimisului Sau vor avea

parte de focul Gheenei si in el vor fi vesnic salasluitori,

7) Coranul care calauzeste pe calea cea dreapta.

8) Intocmai ca si oamenii necredinciosi. Cu versetul 15 se incheie vorbele

djinnilor si cu versetul 15 incepe sa vorbeasca Allah.

9) Nu adorati pe nimeni alaturi de Allah.

10) Profetui Muhammed.
11) Adorandu-L pe Allah.

12)llador.

13) Daca H va voi sa-mi faca rau.
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24. lar atunci cand le vor vedea pe cele cu care sunt amenintati,

atunci vor sti ei ale cui ajutoare sunt mai slabe si putine la numar".

25. Spune: "Eu nu stiu daca sunt aproape cele cu care sunteti

amenintati ori de le va hotari Domnul meu un termen;

26. [Numai El este] Stiutorul necunoscutului si El nu descopera taina

Sa nimanui,

27. Afara de acela pe care il alege ca trimis si face sa mearga
Tnaintea lui si in urma lui pazitori,

28. Pentru ca El sa stie ca ei au transmis mesajele Domnului lor. El

doara cuprinde [cu stiinta Sa] ceea ce se afla la ei si socoteste numarul
tuturor lucrurilor!"*^'^'

O^^O

14) Unul cate unul.
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UU SURAT AL-MUZAMMIL<i)

(Mekkana [3]; 20 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. O, tu(2), eel invaluit [in straiele tale]!

2. Scoala-te noaptea [pentru Rugaciune], afara de putin [timp]'^' -

3. Jumatate din ea''^' sau mai scade din ea putin*^',

4. Sau mai adauga la ea!<^' - si recita Coranul cu glas taraganat si

limpede!

5. Noi iti vom trimite cuvinte grele'^'.

6. Scularea [pentru Rugaciune] in timpul noptii este mai folositoare si

mai potrivita pentru recitare;

7. In timpul zilei tu ai de lucru indelung'^'!

8. Si pomeneste numele Domnului tau*^' si daruieste-te Lui, cu totul!

9. Domnul Rasaritului si al Apusului! Nu exista alta divinitate afara de
El; deci socoteste-L numai pe El Ocrotitor!'^°'

10. Indura ceea ce zic ei si departeaza-te de ei, plecand cuviincios!

1 1 . Si lasa-Ma pe Mine cu aceia care invinuiesc de minciuna dintre cei

care traiesc in indestulare'^^' si da-le lor un scurt ragaz!

12. Noi avem [pentru ei] fiare grele si ladul

1) "Cel mualuit"; sura este numita astfel dupa cuvantul cu acest sens din versetul

1. Cei caruia i se adreseaza este Muhammed. Este sura a treia in ordine cro-

nologica, cu exceptia versetului 20.

2) Muhammed!
3) De care ai nevoie pentru odihna si pentru cele necesare trupului.

4) Din noapte.

5) Din jumatate, pana la o treime.

6) La jumatate, pana la doua treimi.

7) Poruncile importante si sarcina grea de a propovadui mesajul.

8) Si de aceea ti se porunceste sa te scoli noaptea pentru a te ruga.

9) Zi si noapte.

10) Incredinteaza-I Lui treburile tale, caci El iti va fi suficient.

11) Referire la bogatasii din neamul Qurai/s.
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13. Si mancare inecacioasa si chin dureros,

14. in Ziua cand se vor cutremura pamantul si muntii si se vor face

muntii ca o duna de nisip risipit.

15. Noi v-am trimis un Trimis ca sa fie martor pentru voi, asa cum
am trimis si la Faraon un trimis,

16. Insa Faraon nu i-a dat ascultare trimisului si Noi 1-am lovit cu

pedeapsa aspra*^^'.

17. Si cum voiti voi - daca ramaneti necredinciosi'^^' - sa va aparati de

o Zi care li va face pe copii carunti,

18. In care cerul se va despica si fagaduinta Lui se va implini

19. Aceasta'i'^' este o indemnare*^^' si cine voieste va urma drumul
catre Domnul sau.

20. Domnul tau, [o, Muhammed,] stie ca tu stai in picioare [pentru

Rugaciune] aproape doua treimi din noapte, sau jumatate din ea, sau

o treime din ea, ca si o parte dintre aceia care sunt cu tine. Allah

hotaraste noaptea si ziua. El a stiut ca voi nu veti putea petrece toata

noaptea in Rugaciune si astfel El se intoarce catre voi cu ingaduinta.

Deci recitati atat cat va este cu putinta din Coran*^^'! El a stiut ca unii

dintre voi vor fi bolnavi, ca altii calatoresc prin lume, in cautarea

harului lui AUah^^), si ca altii se lupta pe calea lui Allahl^^) Deci
recitati atat cat va este cu putinta din el*^^', Tmpliniti Rugaciunea [As-

Salat], dati Dania [Az-Zakat] si faceti-1 lui Allah un imprumut frumos,

caci binele pe care il trimiteti inainte*^'^' pentru sufletele voastre il veti

afla la Allah mai bun, ca rasplata, si mai mare. Si rugati-L pe Allah de
iertare, caci Allah este lertator, Indurator [Ghafur, Rahim]\

O^^O
12) Facandu-I sa piara prin inec, impreuna cu insotitorii sai.

13) Daca ramaneti necredinciosi si nu credeti in Adevar?

14) Aceste versete care contin amenintarea aspra.

15) Pentru cei care iau aminte.

16) In timpul Rugaciunilor de noapte.

17) Si ca aceasta li impiedica de la Rugaciunile de noapte.

18) Si nu au timp sa se dedice Rugaciunii in timpul noptii.

19) Din Coran.

20) In aceasta lume.
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lU SURAT AL-MUDDATHIR<i)

(Mekkana [4]; 56 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. O, tu'^' eel acoperit!

2. Ridica-te si indeamna!

3. Pe Domnul tau preamareste-L,

4. Vesmintele tale curateste-le

5. Si de nelegiuire'2) stai departe

6. Si nu darui, cautand sa dobandesti mai mult,

7. Si pentru Domnul tau indura!

8. Cand se va sufla in trambita,

9. Aceea va fi atunci o Zi grea,

10. Deloc usoara pentru necredinciosi!

1 1 . Lasa-Ma cu eel pe care 1-am creat singur''^'

12. Si caruia i-am daruit avere indestulatoare

13. Si fii care-1 insotesc tot timpul

14. Si caruia i le-am netezit pe toate'^'

15. Si care pofteste ca Eu sa-i dau si mai mult*^'.

16. Dar nu! Caci el a tagaduit versetele Noastre cu incapatanare,

17. lar Eu il voi sili sa urce'^'.

1) "Cel acoperit", adica eel invelit eu vesmintele sale, pentru a dormi sau pentru

a se incalzi, cu referire la Muhammed in cazul de fata; titlu dat dupa acest cuvant
care apare in versetui 1

.

2) Muhammed.
3) Aici se are in vedere inchinarea la idoli.

4) Al-Walid ben al-Mughira a marturisit, cand a auzit Coranul, ca nu este plas-

muit de oameni, insa. incitat de Abu Jahil, a afirmat ca el c
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18. El a cugetat(8) si a hotarat!*^)

19. Si omorat sa fiel^O'Dupa cum el a hotarat!

20. Omorat sa fie! Dupa cum el a hotarat!*^^'

21. Apoi el a mai cugetat*^^',

22. Apoi s-a posomorat si s-a incruntat,

23. Apoi s-a intors'^^) gj g.^ aratat trufas'^'i)

24. Si a zis: "Aceasta'^^' nu este decat vrajitorie care se invata!

25. Aceasta nu este decat vorba a unui om!"

26. II voi face sa arda in focul ladului?!

27. Si de unde sa stii ce este focul ladului?

28. El nu lasa si nu cruta'^'^),

29. Arzand si innegrind pielea

30. Si peste el vegheaza nouasprezece!*^^'

31. Si nu am pus Noi ca pazitori peste Foe decat ingeri si nu am
stabilit numarul lor decat ca incercare pentru cei care nu cred*^^' si

pentru cei carora le-a fost trimisa Cartea, sa fie incredintati, si pentru

ca sa sporeasca in credinta aceia care cred si pentru ca aceia carora

le-a fost daruita Cartea si dreptcredinciosii, ca sa nu se indoiasca, si

pentru ca aceia care au in inimile lor boala si necredinciosii sa zica:

"Ce a voit Allah cu aceasta pilda?" Astfel il duce Allah in ratacire pe
eel care voieste El si il calauzeste pe eel care voieste El. Si nu-i

cunoaste pe ostenii Domnului tau decat numai El. Si aceasta nu este

decat indemnare pentru oameni.

8) Ce sa spuna in legatura cu aceste versete nobile.

9) A hotarat, in sufletul sau, ce sa spuna.

10) Blestemat sa fie. sa piara pentru desertaciunile pe care le-a plasmuit!

1 1) Repetitie pentru accentuarea blestemului!

12) A reflectat la ceea ce a hotarat.

13) De la Adevar
14) Refuzand sa creada in Adevar.

15) Coranul.

16) Nimiceste tot ceea ce este aruncat in el si dupa aceea il readuce la viata

pentru a o lua de la capat.

17) Nouasprezece ingeri insarcinati cu paza lui si c
Infernului.
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32. Nu! Jur pe Luna

33. Si pe noaptea care se duce

34. Si pe zorile care se ivesc!

35. El*^^' este una din cele mai mari [nenorociri]

36. O prevenire pentru oameni,

37. Pentru acela dintre voi care voieste sa mearga Tnainte sau sa

ramana in urma!

38. Fiecare suflet este zalog pentru ceea ce si-a agonisit,

39. Afara de alesii dreptei,

40. Care vor intreba in Gradini*^'-''

41. Despre cei nelegiuiti:

42. "Ce v-a adus pe voi in focul ladului?"

43. lar ei vor raspunde: "Noi nu am fost dintre aceia care au implinit

Rugaciunea

44. Si noi nu 1-am hranit pe eel sarman

45. Si noi am ponegrit laolalta cu barfitorii

46. Si noi am socotit drept minciuna Ziua de Apoi,

47. Pana ce ne-a venit noua ceea ce este sigur!"*^^'

48. Si nu le va fi lor de nici un folos mijlocirea mijlocitorilor'^^'.

49. Oare de ce se intorc ei'^S) de la Indemnare,

50. De parca ar fi niste magari salbatici speriati

51. Ce fug de leu?

52. Fiecare om dintre ei ar voi sa i se dea niste foi Tntinse*^'^'.

o^g^o
18) Dintre politeistii quraysiti.

19) Focul sau Gheena.

20) In Gradini de nedescris.

21) Adica moartea.

22) A profetilor sau a ingerilor.

23) Acesti idolatri.

24) Sa i se trimita o carte asa cum i-a fost revelata profetului Muhammed.
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53. Dar nu! Ei mai degraba nu se tern de Viata de Apoi!'^^'

54. Dar nu! El*^^' este cu adevarat o Indemnare!

55. Si cine voieste il pomeneste'^^'.

56. Insa nu il pomenesc decat daca Allah voieste. El este Cel de
temut*^^' si El este Cel care stapaneste iertarea!'^^'

O^^O

25) Nu cred in inviere si in rasplata si nu se tem de pedeapsa, preferand aceasta

'

26) Coranul.

27) Si trage invataminte si actioneaza dupa principiile lui.

28) Cel care se cuvine ca lumea sa fie cu frica de pedeapsa Lui si sa creada in H.

29) Si ii iarta pe cei care cred in H si li arata supunere.
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HU SURAT AL-QIYAMA(i)

(Mekkana [31]; 40 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Nu! Jur pe Ziua Invierii!

2. Si nu! Jur pe sufletul care singur se invinuieste!'^'

3. Oare socoteste omul ca Noi nu vom aduna din nou oasele sale?*^'

4. Ba da! Noi suntem in stare sa potrivim la loc si varfurile degetelor

sale!

5. Insa omul voieste mai degraba sa pacatuiasca inainte''^'.

6. El intreaba: "Cand va fi Ziua Invierii?"

7. Atunci cand vederea va fi orbita

8. Si Luna se va Tntuneca

9. Si Soarele si Luna vor fi deopotriva*^'.

10. In Ziua aceea, omul va zice: "Unde este scaparea?"

11. Nici vorba! Nu va fi loc de scapare!

12. Numai la Domnul tau va fi in Ziua aceea intoarcerea!

13. In Ziua aceea, i se va vesti omului ceea ce a dat mai inainte si

ceea ce a lasat pentru mai tarziu.

14. Ba omul va fi o marturie limpede impotriva lui insusi,

15. Chiar daca el va aduce dezvinovatirile sale.

16. Nu misca limba ta pentru ca sa-1 grabesti!'*^'

17. Noi suntem datori cu strangerea lui si cu recitarea lui*^',

1) Sura "Invierii", numita astfel dupa acest cuvant din versetul 1.

2) Ca toti veti fi inviati!

3) Pentru a-1 reface asa cum a fost?

4) Sa staruie in savarsirea pacatelor, fara sa se caiasca, si de aceea

tagaduieste Invierea.

5) Amandoua vor fi lipsite de lumina.

6) Allah se adreseaza profetului Muhammed.
7) Strangerea lui in inima ta pentru a nu scapa nimic din el.
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18. lar cand Noi il vom recita, urmeaza recitarea sa!*^'

19. Apoi, Noi suntem datori cu talcuirea lui.

20. Dar nu! Voi iubiti [viata] cea trecatoare

21. Si sunteti nepasatori fata de Viata de Apoi!

22. In Ziua aceea, vor fi unele chipuri luminoase,

23. Care vor privi spre Domnul lor,

24. lar alte chipuri vor fi in Ziua aceea intunecate,

25. Asteptand sa li se intample o nenorocire.

26. Dar nu! Cand [sufletul] va ajunge la clavicule*^'

27. Si se va zice: "Cine este tamaduitor?"*!^)

28. Si el va crede ca aceasta este despartirea [de viata],

29. Si piciorul se va Tncolaci cu piciorul [gambele]*^^*,

30. In Ziua aceea la Domnul tau vei fi condus!'^^'

31. Insa el nici nu a crezut*^'^', nici nu a facut Rugaciunea.

32. Ci, dimpotriva, el a invinuit de minciuna si a intors spatele,

33. Apoi s-a dus spre familia sa, pasind cu ingamfare.

34. Vai tie, vai!

35. Si inca o data: Vai tie, vai!

36. Oare omul isi inchipuie ca el va fi lasat in voie?

37. Oare nu a fost el o picatura din samanta varsata?

38. Apoi a fost un cheag de sange, apoi [Allah] 1-a plamadit si i-a dat

chip armonios

39. Si a facut din el doi soti - barbat si muiere?

40. Si oare Acesta [Allah] nu are putere sa-i invie pe cei morti?*^'^'

8) Urmareste recitarea arhanghelului Gavriil, cand el va recita Coranul!

9) Adica la gat, in partea superioara a pieptului.

10) Vraci in stare sa-i tamaduiasca pe eel aflat in agonie.

1 1) Picioarele se vor inclesta si nu se vor mai putea misca.

12) Pentru judecata.

13) In religie sau in Goran.

14) Dupa recitarea acestui verset se relateaza ca profetul Muhammed a zis:

"Slava Tie, ba da!".
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HH SURAT AL-'INSAN(i)

(Medinita [98]; 31 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Oare nu a avut omul'^' parte de o bucata de timp cand el nu era

ceva vrednic de a fi pomenit?*^)

2. Nu 1-am creat pe om dintr-o picatura de amestecuri, ca sa-1

Tncercam, si 1-am facut pe el cu auz si cu vedere?

3. Noi 1-am calauzit pe drum/'^' fie ca el va fi multumitor, fie ca el va

fi nemultumitor.

4. Noi am pregatit pentru necredinciosi lanturi, fiare si un Foe cu

valvatai.

5. Cei evlaviosi vor bea dintr-un pahar,'^' al carui amestec va fi cu

camfor,*^'

6. Dintr-un izvor din care beau robii lui Allah, facandu-1 sa tasneasca

mereu.''''

7. Ei isi tin legamintele si se tem de o Zi, al carei rau se intinde peste

tot.

8. Si-1 hranesc cu mancare, in ciuda dragostei pentru ea, pe eel

sarman si pe orfan si pe prizonier,

9. [Zicand]: "Noi va hranim pentru a dobandi Fata lui Allah'^' si nu voim
de la voi nici rasplata, nici multumire!

10. Noi ne temem de o Zi posomorata si trista de la Domnul nostru!"

O^^O
1) Sura "Omului", numita astfel dupa acest cuvant care a

2) Specia umana in general.

3) Atunci cand el era ceva uitat, o picatura in madulare.

4) Pe drumul catre izbavire.

5) Cu vin.

6) Cu aroma asemanatoare cu cea a camforului.

7) Dupa cum doresc.

8) Aici cu sensul de multumirea Lui.
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1 1 . Allah ii va apara pe ei de raul acelei Zile si-i va face pe ei sa aiba

parte de lumina'^' si bucurie;*-^'^'

12. Si li va rasplati pe ei pentru ca au rabdat,*^^' cu o Gradina si cu

[vesminte] de matase,

13. Rezemandu-se pe divanuri, fara sa vada in ea nici soare arzator,

nici ger.

14. Si asupra lor se vor lasa in jos umbrele ei, iar fructele ei vor

atarna, [fiind la indemana lor].

15. Si se va trece printre ei cu vase de argint si cu pocaluri cristaline,

16. Cristaluri de argint facute cu masura precisa,

17. Si li se va da sa bea [acolo] dintr-un pocal al carui amestec va fi

cu ghimbir,*^^'

18. [Scos] acolo dintr-un izvor ce se cheama Salsabil.

19. Vor trece printre ei baieti vesnic tineri, care, cand li vezi, crezi ca

sunt margaritare insirate.

20. Si cand te vei uita acolo, '^^' vei afla placere si mare imparatie.

2 1 . Vor purta vesminte din matase verde si brocart si vor f i impodobiti

cu bratari de argint. Si Domnul lor le va da sa bea dintr-o bautura
curata'i'i).

22. Aceasta'^^' va fi pentru voi rasplata si ravna voastra va primi

multumire.

23. Noi ti-am trimis tie Coranul treptat,

24. Asadar, fii rabdator si asteapta judecata Domnului tau si nu da
ascultare vreunui pacatos sau necredincios dintre ei'^*^'!

O^^O
9) Pe chipuri.

10) In inimi.

11) Greutatile pe care ie-au avut de intampinat pe calea Lui.

12) Care va avea gust de ghimbir, caci arabilor de dinainte de Islam le place

a bea vinul amestecat cu el.

13)Paradis.

14) In care nu se afla pacat ca in vinul din aceasta lume.

15) Cele mentionate.

16) Dintre idolatrii de la Mekka.
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25. Si pomeneste numele Domnului tau*^^' dimineata si seara

26. Si prosterneaza-te dinaintea Lui si o parte din noapte si lauda-L

pe El si in timpul noptii indelung!

27. Acestia*-^^' iubesc viata trecatoare si lasa in urma lor o Zi grea.*^^'

28. Noi i-am creat pe ei si am intarit faptura lor, Tnsa daca voim, Noi
Ti putem Tnlocui pe ei numaidecat cu altii asemenea lor.

29. Aceasta'20) este o Indemnare si cine voieste apuca drumul catre

Domnul sau.

30. Insa voi nu puteti voi decat daca binevoieste Allah, caci Allah este

Atoatestiutor [si] Intelept [Alim, Hakim]. '^'^^

31. El lasa sa intre pe cine voieste sub indurarea Sa, iar nelegiuitilor

le-a pregatit chin dureros.*^^'

O^^O

17) Rugandu-te Lui si preaslavindu-L pe El.

18) Idolatrii.

19) O zi aspra.

20) Aceasta sura sau aceste versete.

21) In randuielile si poruncile Sale.

22) Pedeapsa Infernului.
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HU SURAT AL-MURSALAT<i)

(Mekkana [33]; 50 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Pe cele<2' trimise in rafale

2. Si care sufla Tn vijelie,

3. Pe cele care risipesc, trimitand,'^'

4. Si care despartesc limpede*'^'

5. Si care aduc un indemn,

6. In chip de dezvinovatire sau de prevenire!

7. Ceea ce vi se fagaduieste se va intampla negresit!

8. Cand stelele se vor stinge

9. Si cand cerul se va despica

10. Si cand muntii se vor faramita

1 1 . Si cand trimisilor li se va hotari un timp! . .

.

12. Pentru care zi au fost amanate?'^'

13. Pentru Ziua Judecatii!

14. Si ce ti-ar putea spune ce e Ziua Judecatii?

15. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care invinuiesc de minciuna!'*^'

16. Oare, nu i-am facut Noi sa piara primii?*^'

1) "Cele trimise", numita astfel dupa acest cuvant ce apare in versetul 1 si care

inseamna, conform interpretarii general acceptate, vanturile (de gen feminin in

araba) ce se succed in rafale. Dupa o alta interpretare, in primele doua versete ar fi

vorba despre vanturi, iar in urmatoarele trei versete ar fi vorba de ingeri.

2) Ingerii: in araba cuvantui este de gen feminin.

3) Vanturile care risipesc norii si trimit ploaia.

4) Ingerii care pogoara versetele Coranului. despartind limpede adevarul de

5) Se va spune: Pentru ce zi au fost amanate rasplata si pedeapsa?

6) Cei care tagaduiesc Ziua Judecatii si Invierea.

7) Neamurile cele vechi care i-au invinuit pe profetii lor de minciuna si a

duit semneie ce li s-au adus.
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17. Si nu am facut sa le urmeze lor [pe calea pieirii] cei de mai
tarziu?(*^'

18. Astfel urmam Noi cu pacatosii!'^)

19. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care invinuiesc de minciuna!

20. Oare nu v-am creat Noi dintr-o apa umila,*^'-''

21. Pe care am asezat-o intr-un loc statornic si sigur [pantecele

mamei]

22. Pana la un termen stiut?

23. Noi am hotarat astfel si cat de bine hotaram Noi!

24. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care invinuiesc de minciuna!

25. Oare nu am facut Noi pamantul un loc care-i aduna

26. Pe cei vii'^^'si pe cei morti?'^^)

27. Si nu am facut pe el munti trainici, semeti si nu v-am dat voua sa

beti apa dulce?

28. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care invinuiesc de minciuna!

29. Purcedeti catre ceea ce ati socotit voi drept minciuna!*^'^'

30. Purcedeti catre o umbra cu trei ramuri,*^*^'

31. Care nu este nici umbroasa si care nici nu apara de flacara!

32. Ea arunca scantei cat turnurile,*^^'

33. Ca si cand ar fi niste camile galbenej^^'

34. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care invinuiesc de minciuna!

35. Aceasta este Ziua in care ei nu vorbesc*^^'

o^g^o
8) Cum au fost neamurile lui Lot si lui Moise.

9) Amenintare pentru mekkani.

10) Lichidul spermatic.

11) In casele lor.

12) In mormintele lor.

13) Indemnul este adresat necredinciosilor.

14) Fumul Infernului care se inalta in trei coloane.

15) Mari cat niste cetati.

16) Dar cuvantui arab "su/r" inseamna atat galbene

17) Nu le va fi ingaduit sa aduca nici un argument.
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36. Si nu li se va ingadui lor sa se dezvinovateasca!

37. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care Tnvinuiesc de minciuna!

38. Aceasta este Ziua Judecatii, in care Noi va vom aduna laolalta cu

cei de dinainte;

39. Si daca aveti un viclesug,*^^' atunci uneltiti impotriva Mea!

40. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care invinuiesc de minciuna!

41. Cei evlaviosi se vor afla la umbra si printre izvoare,

42. Ca si printre fructe dupa cum poftesc!

43. "Mancati si beti cu placere, pentru ceea ce ati facut!"'^^'

44. Astfel li rasplatim Noi pe binefacatori!

45. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care Tnvinuiesc de minciuna!

46. "Mancati si bucurati-va putin!*^^' Voi sunteti nelegiuiti!"

47. Vai, in Ziua aceea, pentru cei care Tnvinuiesc de minciuna!

48. Si cand li se spune lor "Prosternati-va!"'^^' ei nu se prosterneaza.

49. Vai, Tn Ziua aceea, pentru cei care Tnvinuiesc de minciuna!

50. Si Tn care cuvant vor crede ei dupa el?*^^)

O^^O

18) Pentru a scapa de pedeapsa.

19) Astfel li se va spune lor.

20) Doar in aceasta lume trecatoare. Indemnul este adresat pacatosilor.

21) Cu sensul de "prosternati-va si faceti Rugaciunea!".

22) In ce vor crede ei dupa acest Coran pe care l-au socotit a fi mincinos, in

ciuda dovezilor clare ca el reprezinta Adevarul ce a fost revelat de Allah? La
sfarsitul acestei sure, se rostesc de obicei cuvintele: "Noi credem in Allah!".
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lUl SURAT AN-NABA'<i'

(Mekkana [80]i 40 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Despre ce intreaba intraolalta?*^'

2. Despre vestea cea mare,'^'

3. In privinta careia sunt in neintelegere!''^'

4. Ei, bine, nu! Ei o sa afle cat de curand!

5. Si inca o data: Nu! Ei o sa afle!

6. Oare nu am facut Noi pamantul un pat

7. Si muntii ca tarusi?

8. V-am creat pe voi perechi'^'

9. Si v-am lasat voua somnul pentru odihna

10. Si am facut din noapte un vesmant

1 1 . Si am facut ziua pentru agonisirea hranei

12. Si am durat deasupra voastra sapte [ceruri] intarite'*^'

13. Si am facut o lampa aprinsa

14. Si am pogorat din nori apa din belsug,

15. Pentru ca sa facem sa se iveasca grane si ierburi, cu ajutorul ei,

16. Si gradini dese.

17. Ziua Judecatii va fi un termen [pentru adunare]!

18. O Zi in care se va suna in trambita si veti veni in cete,

19. Si se va deschide cerul cu niste porti'''

O^g^O
1) "Vestea" - titlu luat dupa acest cuvant care apare in versetul 2.

2) Acesti idolatri.

3) Profetia lui Muhammed, revelatia si Invierea din Ziua de Apoi.

4) Sunt impartiti, intrucat unii dintre ei o tagaduiesc, iar altii au indoieli in

privinta ei.

5) Adica barbati si femei.

6) Fara nici un fel de deschizaturi in ele si fara ca ele sa fie influentate de
trecerea timpului.

7) Dupa ce mai inainte au fost intariti, fara nici o descfiizatura.



78 • SURAT AN-NABA'

20. Si muntii vor fi clintiti din loc si vor fi ca un miraj'^',

21. lar Gheena va fi loc de panda

22. Si va fi adapost pentru nelegiuiti,

23. Pentru a petrece in ea veacuri la rand;

24. Nu vor gusta in ea racoare si nici bautura,

25. Ci numai apa clocotita si puroi,

26. Ca rasplata dreapta!

27. Ei nu se asteapta sa dea socoteala

28. Si tin de minciuna versetele Noastre, fara intrerupere,

29. in vreme ce toate lucrurile sunt adunate intr-o carte.

30. "Gustati, asadar! Si nu va vom spori voua decat chinul!"*^'

31. Insa pentru cei evlaviosi va fi o izbanda:

32. Gradini si struguri,

33. [Fete frumoase] cu sanii rotunjiti - toate la fel de tinere -

34. Si pocale pline.

35. Nu vor auzi in ele'^°' vorbe desarte si nici minciuni.

36. [Aceasta este] rasplata de la Domnul tau si un dar imbelsugat

37. De la Stapanul cerurilor si al pamantului si al celor care se afla

intre ele, Cel Milostiv [Ar-Rahman]. Si ei nu vor cuteza sa-1 spuna Lui

o vorba.

38. O Zi in care Duhul'^^' si Tngerii se vor aseza in rand si nimeni nu va

vorbi, afara de acela caruia Cel Milostiv [Ar-Rahman] li va da
ingaduinta si care va spune adevarul.

39. Aceasta Zi este adevarata. Deci, acela care voieste, trebuie sa

caute adapost la Domnul sau.

40. Noi v-am prevenit despre o osanda apropiata, in Ziua cand omul
va vedea ce au facut mainile sale mai inainte, iar necredinciosul va

zice:<^2' "Vai mie! Ce bine daca as fi tarana!"

8) Ca o mare de praf.

9) Li se va spune lor.

10) In Gradinile Paradisului.

11) Arhanghelul Gavriil.

12) Cand va vedea pedeapsa pe care Allah a pregatit-o pentru semenii sai.
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lU SURAT AN-NAZrAT<i)

(Mekkana [81]; 46 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Pe cei care smulg cu putere*^'

2. Si pe cei care iau cu blandete*-^'

3. Si pe cei care plutesc iute, in libertate*'^',

4. Si pe cei care se grabesc, intrecandu-se<^',

5. Si pe cei care oranduiesc lucrurile!'^'

6. In Ziua aceea, se va cutremura pamantul, [la primul sunet de
trambita],

7. Pe care il va urma numaidecat urmatoruF'.

8. In Ziua aceea, vor fi inimi cuprinse de spaima,

9. Dar privirile lor vor fi plecate.'^'

10. Ei [sunt cei care in viata pamanteasca] spuneau: "Oare noi vom fi

Tntorsi la viata de dinainte,'^'

11. Cand noi vom fi niste oase putrede?"

12. Ei ziceau: "Aceasta va fi, asadar, o intoarcere pierduta!"'^°'

13. Atunci va fi numai un sunet infiorator*^^'

O^^O
1) "Cei care smulg". adica ingerii care smulg sufletele necredinciosilor c

putere. Sura a fost numita dupa acest cuvant care apare in versetul 1.

2) Allah jura pe ingerii care smulg sufletele necredinciosilor cu putere.

3) Si pe ingerii care iau sufletele dreptcredinciosului cu blandete.

4) Si pe ingerii care alearga la porunca lui Allahi.

5) Se intrec sa ia sufletele dreptcredinciosilor catre Paradis.

6) Allah a jurat pe ingeri ca Ziua de Apoi este un adevar care se va intampla.

7) A doua suflare in trambita.

8) Din pricina mahnirii.

9) Vom fi readusi din nou la viata?

10) Daca este adevarat, inseamna ca noi vom fi cei care pierd. ziceau i

batjocura.

11) Cel de al doilea sunet de trambita.
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14. Si iata-i pe ei pe pamant, [intorsi la viata]!

15. Oare a ajuns pana la tine povestea lui Moise?

16. Cand 1-a chemat Domnul sau in valea cea sfanta, Tova,'^^)

17. [Zicandu-i] : "Du-te la Faraon, caci el se intrece!"

18. Si spune-i: "Vrei sa te curatesti

19. Si sa te calauzesc catre Domnul tau, pentru ca tu sa fii cu frica

[de El']?"

20. Si el i-a aratat lui minunea cea mai mare, '^2'

21. insa el a socotit-o minciuna si nu s-a supus,

22. Ci a intors spatele si a plecat degraba,

23. A adunat [oamenii] si a strigat.

24. Si a zis: "Eu sunt Domnul vostru eel mai inalt!"

25. Atunci 1-a lovit pe el Allah cu pedeapsa Lumii de Apoi si a acestei

lumi.

26. intru aceasta este o pilda pentru eel ce se teme.

27. Sunteti voi mai greu de facut sau cerul pe care 1-a inaltat El?*^*^'

28. El a ridicat bolta lui si 1-a oranduit pe deplin,'^^'

29. El a facut intunecata noaptea lui si a scos la iveala ziua lui

30. Si pamantul, dupa aceea, 1-a intins

31. Si a facut sa iasa din el apa lui'^*^' si pasunea lui.<^^'

32. Si a intarit muntii lui,

33. Drept inzestrare pentru voi si pentru dobitoacele voastre.

34. lar cand va veni nenorocirea cea mai mare'^^',

12) Numele unei vai de la poalele muntelui Tor din Sinai.

13) Toiagul care s-a preschin'

14) Intrebare adresata celoi

15) Asezand fiecare corp c

16) Facand sa tasneasca iz

17) Vegetatia.

18) Ziua Invierii, care este mai presus decat orice alt lucru inspaimantator
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35. Ziua in care omul isi va aduce aminte de cele pentru care a

trudit(i9)

36. Si se va arata ladul pentru eel care vede...

37. In ce-1 priveste pe eel care s-a intrecut'^^'

38. Si a pus mai presus viata din aceasta lume,

39. ladul va fi salasul lui!...

40. lar in ce-1 priveste pe eel care se teme de Ziua cand se va infatisa

Domnului sau si si-a oprit sufletul de la pofte,

4 1 . Raiul Ti va f i salas ! . .

.

42. Te intreaba ei despre Ceas, cand va fi termenul lui?

43. Ce poti tu pomeni despre el?'^^'

44. La Domnul tau este termenul lui.

45. Tu esti numai un prevenitor pentru eel care se teme de el,

46. lar in Ziua cand il vor vedea, li se va parea lor ea ei nu au

petreeut'22' deeat numai o seara sau o dimineata.

O^^O

19) Faptele bune si rele pe care le-a savarsit.

20) In savarsirea faradelegilor.

21) Nu poti pomeni nimic despre el, fiindca el tine de lumea necunoscutului.

22) In aceasta lume sau in morminte.
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dlJ SURAT ABASA*!)

(Mekkana [24]; 42 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. El s-a incruntat si s-a inters,'^'

2. Cand orbul a venit la el [ca sa-1 intrebe].

3. Si de unde sa stii? Poate ca el a voit sa se curateasca

4. Sau a venit sa fie Tndemnat si i-ar fi fost spre folos indemnarea!

5. In ce-1 priveste pe eel care nu are nevoie,'^'

6. Tu te-ai indreptat spre acela*'^',

7. Fara sa-ti pese ca el nu se curateste,

8. lar Tn ce-1 priveste pe eel care vine la tine cu ravna

9. Si este cu frica,'^'

10. De acela nu-ti pasa.

11. Dar nu! El este o Tndemnare*^'

12. Si cine voieste se lasa indemnat.

13. Inserts pe foi cinstite,*'^'

14. inaltate si curate, (^l

15. Purtate de mainile unor scribi*^'

1) "El s-a mcruntat", titlu luat dupa acest cuvant din versetui 1.

2) Profetul Muhammed. Aceste versete au fost revelate pentru a-i reprosa lui

Muhammed - Allah sa-l binecuuanteze si sa-/ miluiasca! - fiindca atunci cand a venit

la el orbul Ibn umm Maktum, ca sa-1 intrebe ceva. in vreme ce se afia cu capeteniile

tribului Qurays, el s-a incruntat si s-a indepartat de el, intorcandu-se catre ceilaiti, cu

dorinta de a-i converti la Islam. Allah i-a zis lui: De unde sa stii? Poate ca el a voit sa

se purifice de pacatele lui, intrebandu-te pe tine, sau a voit sa fie indemnat in legatura

cu credinta in Allafi si indemnarea i-ar fi fost de folos.

3) Pe eel cu avere si cu putere din tribul Qurais, care nu a simtit nevoia sa

asculte Coranul si indemnarea.

4) Te-ai indreptat spre el, in speranfa ca el se va converti la Islam si se va lasa

calauzit.

5) De Allah.

6) Reprosul mentionat este o indemnare de care trebuie sa se tina seama si din

care trebuie sa se traga invatatura.

7) Foile continand versetele si surele revelatiei.

8) De orice imperfectiuni, schimbari si de ratacire.

9) Sau mesageri. Dar in ambele cazuri este vorba de ingeri, care indeplinesc

misiunile de scribi sau de mesageri.
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16. Nobili si piosi.

17. Sa fie ucis omul! Cat de necredincios este el!

18. Din ce 1-a creat pe el?

19. Dintr-o picatura 1-a creat si i-a hotarat [soarta].

20. Apoi i-a facut lui drumul usor/io'

21. Apoi 1-a lasat pe el sa moara si a oranduit sa fie pus in mormant,

22. Apoi, atunci cand va voi, Tl va invia pe el.

23. Dar nu! [Omul] nu implineste ceea ce El li porunceste...

24. Atunci sa cugete omul la hrana sa [ca sa vada cum a ajuns la

el]!...

25. Noi am varsat apa din belsug,*^^'

26. Apoi am crapat pamantul, despicandu-l/^^'

27. Si am facut sa creasca pe el grane,

28. Vita de vie si legume,

29. Maslini si palmieri,

30. Gradini si pomi Tnalti,

31. Fructe si ierburi,

32. Spre folosul vostru si al dobitoacelor voastre.

33. Si cand va veni nenorocirea cea mare,'^^'

34. In Ziua aceea va fugi omul de fratele lui,

35. De mama lui, de fatal lui,

36. De soata lui si de copiii lui!

37. In Ziua aceea, fiecare om va avea lucrul sau care Ti va fi de ajuns.

38. In Ziua aceea, vor fi chipuri luminoase,

39. Surazatoare si vesele,

40. Si in Ziua aceea, vor fi chipuri cu colb pe ele,

41. Pe care le va acoperi intunericul, -

42. Acestia sunt necredinciosii nelegiuiti.

10) Drumul venirii pe lume, adica nasterea, viata.

ll)Dinnoriideploaie.
12) Prin plantele care au rasarit din el.

13) VuietuI care vesteste Ziua de Apoi.
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mj SURAT AT-TAKWIR<i)
'*"*"

(Mekkana [7]; 29 versete)

tn numete lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cand soarele se va Tntuneca

2. Si cand stelele se vor risipi

3. Si cand muntii vor fi spulberati

4. Si camilele ingreunate de zece luni vor fi neingrijite,'^)

5. Cand salbaticiunile vor fi adunate

6. Si cand marile se vor aprinde,

7. Cand sufletele se vor imperechea [cu trupurile lor]

8. Si cand fetita ingropata de vie*'^' va fi intrebata

9. Pentru ce pacat a fost omorata,

10. Cand foile**^' vor fi desfacute si impartite

11. Si cand cerul va fi indepartat,*^'

12. Cand ladul se va aprinde

13. Si cand Raiul va fi adus aproape,

14. Atunci va sti [fiecare] suflet ce a adus.<^'

15. Dar nu! Jur pe stelele ce fug inapoi,

16. Ce grabesc sa se ascunda,

17. Si pe noaptea slab Tntunecata [furisata]

18. Si pe dimineata care vine!

1) Sura "Intunecarii" , numita astfel dupa versetul 1.

2) Din pricina spaimei, oamenii nu vor mai ingriji de camilele lor gata sa fete, la

care in mod obisnuit tin foarte mult.

3) De teama rusinii pe care ar putea sa o aduca familiei si de teama cheltu-

ielilor necesare pentru cresterea ei.

4) Care au stat pana atunci facute suluri, in care au fost inregistrate faptele

oamenilor

5) Va fi smuls si indepartat, asa cum este jupuita pielea de pe animalul sacrificat.

6) Va afla faptele bune si rele pe care le-a savarsit.
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19. Acesta*^' este cuvantul unui trimis darnic,*^'

20. Inzestrat cu mare putere, cu vaza la Stapanul Tronului,

21. Caruia i se arata supunere acolo, cinstit.

22. Tovarasul vostru*^' nu este nebun!

23. El 1-a vazut in zarea limpede.dO'

24. Si el nu este cu necunoscutul [ce i-a fost revelat] zgarcit.

25. Acesta'i^' nu este nici cuvantul unui seitan alungat cu pietre!

26. Deci unde [voiti sa] va duceti?*!^'

27. El*^'^' nu este decat o Tndemnare pentru lumi,

28. Pentru acela dintre voi care voieste sa mearga pe drumul eel

drept.

29. Dar voi nu puteti voi decat daca voieste Allah, Stapanul lumilor.

O^g^O

7) Coranul.

8) Versetele 19-28: Allah jura pe toate cele pomenite ca acest Coran nu este

alcatuit din vorbe ale lui Muhammed - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! -.

ci a fost adus de un trimis generos - arhangheiul Gavriil - inzestrat cu mare putere si

care are o pozitie inalta la Domnul sau Cel Preaslavit. caci ingerii i se supun lui si el

este credincios revelatiei si nu o modifica. Allah jura, de asemenea, ca Muhammed -

Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - nu este nebun. El I-a vazut limpede pe

Gavriil umpland orizontul la inceputul revelatiei. asa cum 1-a creat Allah. Muhammed
nu este un om care ascunde o parte a revelatiei sau care sa o transmits oamenilor

incompleta. Coranul nu este nici cuvantul unui seitan alungat cu pietre, fiindca el nu-1

poate purta. Unde sunt mintile voastre, idolatrilor?! Coranul este o Indemnare pentru

toti oamenii, pentru aceia care voiesc sa urmeze calea cea dreapta. Allah i-a binecu-

vantat pe oameni cu posibilitatea de a alege ceea ce voiesc. Deci sa-I aduca lauda si

sa creada in Cartea Lui cea minunata!

9) Muhammed.
10) Muhammed I-a vazut pe arhangheiul Gavriil.

11) Coranul.

12) Ce cale voiti sa urmati. dupa ce vi s-a adus voua dovada?

13) Coranul.
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(UJ SURAT AL-INFITAR<i'

(Mekkana [82]; 19 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cand cerul se va despica

2. Si stelele vor cadea

3. Cand marile vor izbucni [in flacari]*^'

4. Si cand mormintele vor fi rasturnate,'^'

5. Atunci va sti [fiecare] suflet ce a implinit si ce a lasat.*'^'

6. O, omule! Ce te-a inselat pe tine in privinta Domnului tau<^' Cel

Generos [Al-Karim],

7. Care te-a creat, te-a intregit si ti-a dat statura dreapta'^'

8. Si te-a plasmuit pe tine in cJiipul in care a voit?*^'

9. Dar nu! Voi nu credeti in Ziua Judecatii!

10. insa peste voi sunt vegjnetori

11. Cinstiti, care scriu.

12. Ei stiu ce faceti voij^'

13. Cei evlaviosi vor intra in Rai,

14. lar nelegiuitii vor intra in lad,

15. Vor arde in el in Ziua Judecatii,

16. Fara putinta de a scapa de el.

17. Dar de unde sa stii tu ce este Ziua Judecatii?*^'

18. Si inca o data: de unde sa stii tu ce este Ziua Judecatii?

19. O Zi in care nici un suflet nu va putea [face nimic] pentru alt

suflet si in Ziua aceea porunca va fi a lui Allah.

O^^O
1) Sura "Despicarii". numita astfel dupa versetul 1.

2) Sau, dupa o alta interpretare, se vor revarsa unele in allele acoperind totul cu

apele lor.

3) Si vor iesi mortii din ele.

4) Dintre faptele cele bune si faptele rele.

5) Si te-a facut sa nu te supui Lui si sa te abati de la porunca Lui.

6) Te-a creat pe tine cu o statura dreapta si armonioasa.

7) Adica ti-a dat tie infatisarea cea mai minunata.

8) Faptele voastre bune si rele si le inregistreaza.

9) Intrebarea este adresata profetului Muhammed sau omului, caruia i se adre-

seaza la inceputul surei.
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HU SURAT AL-MUTAFFIFUN*!)

(Mekkana [86]; 36 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Vai acelora care insala la masura'^',

2. Aceia care, daca li se masoara de catre [alti] oameni, voiesc masura
Tntreaga,*^'

3. Insa atunci cand ei masoara si cantaresc, dau mai putin!

4. Oare nu cred aceia ca ei vor fi inviati*'^'

5. intr-o Zi mare,

6. O Zi Tn care oamenii vor sta inaintea Stapanului lumilor?

7. Dar nu! Celor nelegiuiti le este scris ca se vor afla in Sijjin!*^' -

8. Dar de unde sa stii tu ce este Sijjin? -

9. Intr-o carte scrisa limpede!

10. Vai Tn Ziua aceea pentru cei care tagaduiesc,

11. Pentru cei care tagaduiesc Ziua Judecatii!'*^'

12. Insa nu o tagaduieste pe ea decat eel nelegiuit si pacatos,

13. Care, atunci cand i se recita lui versetele Noastre, zice: "Povesti

ale celor de demult!"

14. Dar nu!*'' S-au acoperit de rugina inimile lor cu cele pe care le-au

1) Sura "Celor care insala la masura", numita astfel dupa versetui 1.

2) Motivul revelarii: S-a relatat ca Ibn Abbas a zis: Cand a venit Trimisul lui Allah
- Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - la Medina, negustorii din acest oras

erau dintre cei care inselau cumplit la masura. Allah Preaputernicul si Preainaltul a

revelat atunci: "Vai acelora care Insala la masura!" si dupa aceea au masurat ei cu

dreptate.

3) Ba chiar mai mult decat masura corecta.

4) Din mormintele lor, dupa ce vor muri?

5) Temnita ingusta, una din partile Gheenei, in opozitie cu lUiyyin (versetui 18).

6) Ziua socotirii si a rasplatii.

7) Aceste versete nu sunt nascociri ale celor de demult, ci reprezinta Adevarul

eel limpede!

8) Au pus stapanire pe inimile lor pacatele pe care le-au savarsit, care i-au facut

incapabili de a intelege si de a urma calea cea dreapta.
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15. Nu! in Ziua aceea ei vor fi impiedicati de la vederea Domnului
lor!

16. Apoi ei vor fi cei care ard in lad

17. Si atunci li se va zice [lor]: "Aceasta este ceea ce ati tagaduit!"

18. Dar nu! Celor drepti le este scris ca ei se vor afla in lUiyyin.*^'

19. Dar de unde sa stii tu ce este lUiyyin?

20. Intr-o carte scrisa limpede!

21. Vor face marturie pentru ea cei apropiati [de Allah]. '^°'

22. Cei drepti se vor afla in [Gradinile] placerii.

23. li vor privi de pe divanuri.

24. Pe fetele lor vei recunoaste stralucirea Raiului.

25. Li se va da sa bea dintr-un nectar pecetluit,

26. A carui pecete este moscul. Si intru aceasta [se cuvine] sa se

Tntreaca cei care se intrec.

27. lar amestecul lui este din Tasnim.*^^'

28. Un izvor din care beau cei apropiati [de Allah].

29. Cei ce sunt nelegiuiti*^^' au ras de cei care cred,

30. lar cand au trecut pe langa ei, si-au facut semne,

31. lar cand s-au intors la familiile lor, s-au intors ei batjocorind,

32. lar cand i-au vazut pe ei, au zis: "Acestia sunt in ratacire!"

33. Or ei<^^' nu au fost trimisi ca pazitori'^'^' asupra lor!<^^'

34. in Ziua aceasta*^*^' cei care cred vor rade de necredinciosi,

35. Privind de pe divanuri.

36. [Nu-i asa ca] sunt rasplatiti necredinciosii pentru ceea ce au
savarsit?

cjwz:)
9) Gradinile inalte (din Paradis), in opozitie cu Sijjin.

10) Ingerii.

11) Ca nume comun, tasmm inseamna izvor cu apa abundenta, dar aici este

folosit ca nume propriu.

12) Adica necredinciosii din neamul Qurays.

13) Necredinciosii nelegiuiti.

14) Ai faptelor lor.

15) Asupra dreptcredinciosilor musulmani.

16) In Ziua Judecatii de Apoi.
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lUJ SURAT AL-INSIQAQ(i'

(Mekkana [83]i 25 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cand cerul se va crapa

2. Si-I va da ascultare Stapanului sau, dupa cuviinta,

3. Cand pamantul se va intinde

4. Si va arunca afara ceea ce se afla in el si se va deserta*^'

5. Si-I va da ascultare Stapanului sau, dupa cuviinta...

6. O, omule! Tu te silesti catre Domnul tau din rasputeri si tu II vei

Tntalni!

7. in ce-1 priveste pe eel caruia i se va da cartea in dreapta sa,*'^'

8. Cu acela se va face socoteala usoara''^'

9. Si el se va intoarce la familia sa bucuros.'^'

10. Insa in ce-1 priveste pe acela caruia cartea sa i se va da prin

spatele sau,'^'

1 1 . Acela se va ruga pentru pieire,

12. Si va arde in flacari.

13. El a fost bucuros in mijlocul familiei sale

14. Si si-a inchipuit ca nu se va intoarce niciodata.*^'

15. Dar nu!*^' Domnul lui 1-a vazut pe el prea bine.*^'

16. Nu! Jur pe amurg

o^g^o
1) Sura "Craparii", numita astfel dupa primul verset.

2) Se va goli de tot ceea ce se afla in interiorul sau.

3) Vor primi cartea in mana dreapta cei care au crezut si au savarsit fapte bune.

4) Allah va cerceta faptele sale, i le va ierta pe cele rele si-1 va rasplati pentru

cele bune.

5) Ca a fost izbavit de pedeapsa.

6) I se va da prin spate in mana stanga. care este legata la spate, in vreme ce

dreapta este legata la ceafa.

7) La Allah, pentru judecata sau la viata, ca urmare a invierii.

8) Se va intoarce la Domnul sau.

9) A vazut bine ce fapte a savarsit in viata lumeasca si il va rasplati dupa ele.
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17. Si pe noapte si pe ceea ce aduna ea

18. Si pe Luna care se Tntregeste!

19. Voi veti trece de la o stare la alta!

20. Dar ce au ei ca nu cred,

21. lar cand li se citeste Coranul nu se prosterneaza?<^°'

22. Insa aceia care nu cred Tl socotesc mai degraba minciuna,

23. lar Allah stie mai bine ce ascund ei.

24. Vesteste-le lor, asadar, un chin dureros,*^^'

25. Afara de aceia care cred si plinesc fapte bune, caci ei vor avea
parte de o rasplata neintrerupta.

O^^O

10) Dupa acest verset dreptcredinciosii musulmani se vor prosterna.

11) Pentru tagaduirea. indepartarea si nelegiuirile lor.



85 • SURAT AL-BURUJ

flil SURAT AL-BURUJ<i)

(Mekkana [27]; 22 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Pe cerul cu faze*^'

2. Si pe Ziua fagaduita!

3. Pe martor si pe ceea ce este vazut!'^'

4. Blestemati sa fie cei [care] au sapat santul adanc,*'^'

5. Cel cu focul aprins de vreascuri [din abundenta],

6. In vreme ce stateau asezati langa el'^'

7. Si ei erau martori la ceea ce le-au facut credinciosilor,

8. Pe care nu s-au razbunat decat pentru ca ei au crezut in Allah Cel

Puternic [si] Vrednic de Lauda [Al-Aziz, Al-Hamid],

9. A Caruia este imparatia cerurilor si a pamantului. lar Allah este

Martor peste toate.**^'

10. Aceia care i-au prigonit pe cei credinciosi si pe cele credincioase,

iar apoi nu s-au cait, vor avea parte de chinurile Gheenei si vor avea

parte de chinurile Focului.

11. insa aceia care cred si implinesc fapte bune, vor avea parte de
Gradini pe sub care curg paraie si aceasta este izbanda cea mare.

12. Razbunarea Domnului tau este aspra.

13. El este Cel care face prima oara [creatia] si El este Cel care o

face din nou. ''''

O^^O
1) Sura "Zodiilor", dupa versetul 1.

2) Fazele prin care tree luna, soarele si stelele in timpul miscarii lor de rotatie.

3) Toate lumile care sunt vazute. intregul Univers.

4) Legends referitoare la prigonirea credinciosilor de catre un rege iudeu d

Himyar, in perioada anterioara Islamului.

5) Carmuitorii care stau pe marginile santului.

6) Vede totui si nu-I este nimic necunoscut.

7) In Ziua de Apoi.
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14. El este Cel lertator'^) [si] Cel Plin de Dragoste [Al-Ghafur, Al-

Wadud]P
15. Stapanul Tronului, Cel Glorios [Al-Majid],

16. Cel care face ceea ce voieste.

17. Oare a ajuns pana la tine vestea despre ostenii

18. Lui Faraon si a neamului Thamud?'^'-''

19. Aceia care nu cred staruie in tagaduire,*^^'

20. Insa Allah, care se afla in urma lor, ii cuprinde pe ei.

21. Dar acesta este un Coran glorios,

22. Pe o Tabla pastrata [de Allah].

O^^O

9) Fata de cei care I se supun si-L adora numai pe El.

10) Care s-au ridicat impotriva trimisilor la aceste

11) In tagaduirea Adevarului si a revelatiei.
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HJI SURAT AT-TARIQ<i'

(Mekkana [36] i 17 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Pe cer si pe eel care vine noaptea*^'!

2. Dar de unde sa stii tu ce este eel care vine noaptea?!

3. [Acesta este] luceafarul eel stralucitor!

4. Nu este suflet care sa nu aiba asupra sa un pazitor,*^'

5. Deci sa cugete*'^' omul din ce este el creat!

6. El este creat dintr-o apa tasnita,

7. Ce iese dintre coaste si piept!'^'

8. El**^' are puterea sa-1 faca din nou,

9. In Ziua in care se vor dezvalui tainele,'''''

10. Si atunci nu va avea nici putere, nici ajutor.

1 1 . Pe cerul eel cu revenirea [ploii]

12. Si pe pamantul cu crapaturi!'^'

13. El este un Cuvant hotarator'^),

14. El nu este o gluma!

15. Ei<^°' planuiesc un viclesug,

16. Dar si Eu planuiesc un viclesug!

17. Deci, da-le un ragaz necredinciosilor! Da-le lor un scurt ragaz!

1) Sura "Celui care vine noaptea", numita astfel dupa versetui 1.

2) "Cel care vine noaptea": Luceafarul stralucitor.

3) Acestia sunt ingerii care li pazesc pe oameni si scriu faptele lor din porunca

lui Allah.

4) Daca se indoieste.

5) Pelvis si coaste.

6) Allah Preaslavitul.

7) Se vor face cunoscute cele ascunse in suflete si in inimi.

8) Provocate de rasarirea plantelor

9) Coranul.

10) Cei care "il tagaduiesc.
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H?! SURAT AL-'A'LA<i'

(Mekkana [8]; 19 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Lauda numele Domnului tau Cel Preainalt [Al-'A'la]

2. Care a creat si a plamadit

3. Si care a oranduit si a calauzit,

4. Care a facut sa se iveasca pasunea,*^'

5. lar apoi*'^' a facut-o fan intunecat!

6. Noi te vom invata sa reciti [Coranul], astfel meat tu sa nu uiti,

7. Decat numai ce voieste Allah; El cunoaste deopotriva ceea ce se

rosteste si ceea ce este ascuns.

8. Noi ti-1 vom face usor [sa urmezi] religia cea mai usoara

9. Deci indeamna,*'^' Tntrucat indemnarea este spre folos.

10. Cel ce se feme [de Allah] se lasa indemnat,

11. Dar se fereste cel nelegiuit,

12. Care va arde in focul cel mai mare,

13. In care nici nu va muri, nici nu va trai [o viata usoara].

14. Va izbandi cel ce se curateste

15. Si numele Domnului sau Tl pomeneste si face Rugaciunea.

16. Dar voi alegeti viata din aceasta lume,'^'

17. Insa Viata de Apoi este mai buna si este dainuitoare.

18. Aceasta'^' se afla inca si in foile cele vechi,

19. In foile lui Avraam si ale lui Moise.*^'

O^l^O
1) "Cel Preainalt". titlu luat dupa versetul 1.

2) Din pamant.

3) Dupa ce a fost proaspata si verde.

4) Pe robii lui Allah.

5) Preferati placerile trecatoare din aceasta lume si va straduiti sa le dobanditi.

6) Ceea ce a fost mentionat.

7) Altele decat Tora.
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(UJ SURAT AL-GHASIYA<i)
'*"*"

(Mekkana [68]; 26 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Oare a ajuns la tine vestea despre cea care acopera'^'?

2. In Ziua aceea, vor fi chipuri umilite,

3. Muncindu-se, istovite,

4. Arzand intr-un foe fierbinte.

5. Si li se va da sa bea dintr-un izvor clocotitor

6. Si nu vor avea ca mancare decat dan''^',

7. Ce nici nu ingrasa si nici nu astampara foamea.
8. Si in Ziua aceea vor fi chipuri vesele,

9. Multumite de stradania lor [de pe pamant],

10. Intr-o Gradina inaltata,

11. In care nu vor auzi vorbe desarte.

12. In ea va fi un izvor ce curge,

13. in ea vor fi divanuri ridicate

14. Si pocale asezate''^'

15. Si perne randuite'^'

16. Si covoare asternute.

1 7 . Oare nu se uita ei la camile**^' cum sunt ele create?

18. Si la cer, cum este Tnaltat?

19. Si la munti, cum sunt ei ridicati?

20. Si la pamant, cum este el intins?

21. Deci indeamna! Tu esti numai un indemnator,

22. Tu nu ai putere asupra lor [ca sa-i silesti la credinta],

23. insa pe acela care intoarce spatele si nu crede,

24. Pe acela il va chinui Allah cu chinul eel mai mare.'^'

25. La Noi este intoarcerea lor<^'

26. Si Noua Ne revine sa le cerem lor socoteala!

1) "Cea care acppera", titlu luat dupa versetul 1. Si prin "cea care acopera" se

are in vedere Ziua Invierii care cuprinde totul.

2) Ziua Invierii, care acopera toate fapturile cu efectele ei inspaimantatoare.

3) Un soi de tufisuri cu spini pe care nu le pasc nici vitele, din pricina ca sunt otra-

vitoare si mortale.

4) Dinaintea lor.

5) Pentru a se rezema de ele.

6) Care sunt la indemana lor, caci se folosesc de ele tot timpul?

7) Pedeapsa Infernuiui.

8) Prin moarte si inviere.
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(UJ SURAT AL-FAJR<i)

(Mekkana [10]; 30 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Pe zori

2. Si pe cele zece nopti!*^'

3. Pe eel care are pereche si pe eel fara pereche'^'

4. Si pe noaptea ce se scurge!

5. Oare este acesta un juramant pentru eel cu pricepere?

6. Oare nu ai vazut ce a facut Domnul tau cu 'Ad,

7. Cu Iram,*'^' [cetatea] cu corturi ridicate,

8. Care nu a mai avut seaman printre cetati

9. Si cu cei din neamul Thamud, care au taiat stancile din vale,<^'

10. Si cu Faraon, stapanul ostenilor

11. Care au fost nelegiuiti in cetatile [lor]

12. Si au inmultit stricaciunea in ele?

13. Asadar, Domnul tau a varsat asupra lor chinuri felurite!

14. Domnul tau este la panda!

15. Cat despre om, cand Domnul sau il incearca si il cinsteste si este

indurator cu el, atunci el zice: "Domnul meu m-a cinstit!"

16. Insa cand Domnul sau Tl incearca si-i micsoreaza lui inzestrarea,

atunci el zice: "Domnul meu m-a umilit!"

17. Dar nu! Voi nu-1 cinstiti pe orfan

18. Si nu va indemnati la hranirea sarmanului

19. Si mancati mostenirea'^' cu lacomie

O^^O
1) "Zorile", numita astfel dupa versetui 1.

2) Primele zece zile din luna dhu-l-hijja (luna pelerinajului).

3) Dupa o alta interpretare: fapturile si Creatorul.

4) Cetate din tara neamului 'Ad.

5) Sau le-au scobit pentru a locui in ele.

5) Cuvantul arab turath, tradus prin "mostenire", are doua semnificatii: fie ;

a in general, fie mostenirea propriu-zisa (aici a copiilor orfani si a femeilor).
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20. Si iubiti averea cu o dragoste fara de margini!

21. Nu!''' Cand pamantul va fi prefacut in pulbere

22. Si va veni Domnul tau, cand ingerii vor sta randuri-randuri

23. Si va fi adusa in Ziua aceea Gheena, in Ziua aceea omul Tsi

aminteste. Dar cum sa-i mai fie lui de folos amintirea?

24. Si va zice el: "Ce bine ar fi fost, daca as fi facut mai inainte [fapte

bune] pentru viata mea!"

25. Dar in Ziua aceea nimeni nu va osandi asa cum osandeste El

26. Si nimeni nu va lega asa de strans cum leaga El...

27. "O, tu suflet linistit!

28. intoarce-te la Domnul tau multumit si impacat

29. Si intra intre robii Mei

30. Si intra in Raiul Meu!"*^)

O^^O

7) Nu mai faceti asa si fiti cu frica de o Zi inspaimantatoare!

8) Impreuna cu ei.
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fM) SURAT AL-BALAD<i'

(Mekkana [35]; 20 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurat

1. Nu! Jur pe aceasta cetate -

2. Si Tu(2) esti locuitor al acestei cetati!*^' -

3. Si pe parinte si pe ceea ce el zamisleste!*'^'

4. Noi 1-am creat pe om spre incercare!

5. Crede el ca nu va avea nimeni putere asupra lui?

6. El zice: "Am irosit avere multa!"*^'

7. Oare crede el ca nu-1 vede nimeni?

8. Oare nu i-am dat lui doi ochi

9. Si o limba si doua buze

10. Si nu i-am dat lui doua drumuri*^'?

11. Dar el nu a strabatut drumul eel greu!*^'

12. Dar de unde sa stii tu ce este drumul eel greu?

13. Dezlegarea unui gat

14. Sau hranirea, intr-o zi de foamete,

15. A unui orfan dintre rude

16. Sau a unui sarman, aflat in saracie lucie!

1) Sura "Cetotii", dupa versetul 1. lar prin cetate se are in vedere Mekka,

orasul natal al lui Muhammed.
2) Se adreseaza lui Muhammed.
3) Dupa alta interpretare: Totul este permis pentru tine in aceasta cetate. chiar

si lupta in incinta orasului sacru. Si acest lucru se va intampla in ;

orasuiui Mekka.

4) Si pe orice parinte si pe progenitura lui!

5) Este vorba de ceea ce a cheltuit din trufie si fatarnicie.

6) Drumul binelui si drumul raului.

7) Metafora pentru incercarea greutatilor si lupta cu sufletul sau.
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17. Apoi, a fost dintre aceia care cred si se indeamna la rabdare'^' si

se indeamna la indurare!...*^'

18. Acestia sunt adepti ai dreptei'^°'

19. Aceia, insa, care tagaduiesc semnele Noastre sunt adepti ai

stangii*-^-^'

20. Si asupra lor va fi un Foe inchis.'^^)

o^g^o

8) Cand sunt loviti de greutati in timpul propovaduirii Adevarului si chemarii la

calea lui Allah.

9) Sa fie induratori unul fata de altul.

10) Cei care vor primi cartile lor in mana dreapta in Ziua Judecatii. adica

dreptcredinciosii.

11) Adica necredinciosii. care vor primi cartile lor in mana stanga. in Ziua de

12) Metafora pentru inchiderea lor vesnica in Intern.



91 • SURAT AS-SAMS

HU SURAT AS-SAMS<i)

(Mekkana [26]; 15 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurdtor

1. Pe Soare si pe stralucirea lui

2. Si pe Luna care li urmeaza!

3. Pe ziua care il face sa straluceasca

4. Si pe noaptea care il acopera!

5. Pe cer si pe ceea ce 1-a inaltat'^'

6. Si pe pamant si pe ceea ce 1-a facut intins!

7. Si pe suflet si pe ceea ce 1-a plasmuit

8. Si i-a insuflat lui nelegiuirea sa si evlavia sa!

9. Izbandeste eel care-1 curateste

10. Si pierdut este eel care-1 strica!*'^'

11. A invinuit de minciuna [neamul] Thamud prin trecerea masurii,

12. Cand s-a ridicat eel mai ticalos dintre ei.

13. Trimisul lui AUah''^' le-a zis lor: "Este camila lui Allah, adapati-o!"

14. Insa ei 1-au socotit mincinos si au junghiat-o. Si Domnul lor s-a

maniat pe ei pentru pacatul lor si a trimis asupra lor [pedeapsa],

cuprinzandu-i pe toti,

15. Fara ca El sa Se teama de urmare!*^'

o^g^o

1) Sura "Soarelui". dupa versetui 1.

2) Adica pe eel care 1-a inaltat.

3) Prin savarsirea de pacate si prin abandonarea supunerii fata de Allah.

4) Profetul Salih.

5) De urmarea nimicirii lor.
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HU SURAT AL-LAYL(i)

'*°*iMekkana [9]; 21 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Pe noapte, cand acopera*^'

2. Si pe zi, cand se lumineaza'^'

3. Si pe ceea ce a creat barbat si femeie!

4. Ravna voastra este felurita!''^'

5. Cat despre eel care daruieste si are frica [de Allah]

6. Si crede in rasplata cea frumoasa,

7. Aceluia Ti vom usura Noi [calea] catre bucurie.

8. Cat despre eel care este zgarcit si cauta sa se imbogateasca

9. Si tagaduieste rasplata cea frumoasa,

10. Aceluia Ti vom usura Noi [calea] catre ceea ce este eel mai greu*^'

11. Si nu-i va fi de nici un folos averea, cand el va fi aruncat [in Foe].

12. Noua Ne revine calauzirea

13. Si ale Noastre sunt atat Lumea de Apoi, cat si lumea aceasta.

14. V-am prevenit pe voi despre un Foe ce arde eu flacara,'^'

15. Unde nu va arde deeat eel misel,

16. Care tagaduieste''^' si Tntoaree spatele,*^'

17. In vreme ce va fi ferit de el eel evlavios,

18. Care da averea lui [ca milostenie] si se curateste*^'

O^^^O
1) Sura "Noptii". dupa versetul 1.

2) Care acopera ziua cu intunericul ei.

3) O data cu disparitia intunericului noptii.

4) Prin urmarile ei si prin rasplata ei.

5) Catre chinul vesnic.

6) Focul Infernului.

7) Adevarul.

8) Semnelor si dovezilor lui Allah.

9) De murdaria si pacatui zgarceniei.
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19. Si care nimanui nu-i face un bine pentru a fi rasplatit*^'-'',

20. Ci numai cautand Fata DomnuluidD sau Cel Preainalt.f^^)

21. Si el va fi multumit!(i3)

o^g^o

10) S-a relatat ca Bilal - Allah fie multumit de el! - era robul lui Umaxjya ben

Khalaf, care il pedepsea pentru ca el credea in Islam: il scotea pe el afara. cand

soarele dogorea, il intindea pe spate in piata publica din Mekka, poruncea sa i se

aseze o piatra grea pe piept si dupa aceea il intreba: Sau ramai asa pana mori sau il

tagaduiesti pe Muhammed? lar el raspundea: Allah este Unic. . . Unic. . . Si pe cand el

era supus la aceste chinuri, a trecut pe langa el Abu Bakr as-Siddiq, care i-a zis lui

Umayya: Nu ti-e teama dc Allah sa-1 chinui astfel pe sarmanul asta? Si i-a raspuns lui:

Tu mi 1-ai stricat! Izbaveste-1 de chinurile astea! Abu Bakr I-a cumparat de la el si 1-a

eliberat pe calea lui Allah. Atunci politeistii au zis: L-a eliberat pentru ca a avut un

interes sa o faca! Atunci s-au revelat versetele 19-21.

11) Cu sensul de multumirea lui Allah.

12) Cautand sa vada Fata Domnului sau in Paradis sau cautand muhumirea Lui

si rasplata Lui.

13) De rasplata de care va avea parte.
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HH SURAT AD-DUHA<i'

(Mekkana [11]; 11 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Pe ziua luminoasa

2. Si pe noapte, cand se Tntuneca!

3. Domnul tau nu te-a parasit si nu te uraste!'^'

4. Viata de Apoi va fi pentru tine mai buna decat prima l'^)

5. Si Domnul tau Tti va dami si vei fi tu multumit!

6. Oare nu te-a gasit El orfan si ti-a dat adapost?*'^'

7. Nu te-a gasit pe tine nepasator*^' si te-a calauzit?

8. Nu te-a gasit pe tine sarman si te-a facut bogat?

9. Cat despre orfan, pe el nu-1 oprima!

10. Cat despre eel care cere, pe el nu-1 alunga!

11. lar cat despre indurarea Domnului tau, despre ea vorbeste!**^'

o^g^o

1) Sura "Zilei luminoase". dupa versetul 1. prin "ziua luminoasa" avandu-se in

vedere prima parte a zilei, pana ce soarele se ridica sus pe cer.

2) Aceasta sura a fost trimisa pentru a-1 linisti pe Muhammed, dupa intreruperea

revelatiei, un anumit timp.

3) Decat viata pamanteasca si de aceea nu trebuie sa fii mahnit pentru ceea ce

ai pierdut din ea.

4) Referiri la situatii din viata lui Muhammed, caci tatal sau a murit inainte de a

se naste el, iar mama sa a murit cand el avea doar sase ani. Atunci 1-a luat sub

ocrotire bunicul lui. care a murit cand el avea opt ani. Dupa aceea a fost crescut de

unchiul sau Abu Talib. tatal lui Ali.

5) Fata de calea cea dreapta.

6) Aducandu-I multumire lui Allah.



94 • SURAT AS-SARH

(943 SURAT AS-SARH<i)

(Mekkana [12]; 8 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Oare nu ti-am deschis tie pieptul*^'

2. Si nu am indepartat de la tine povara ta,*^)

3. Care-ti apasa pe spinare?

4. Si nu am inaltat pomenirea ta?

5. Alaturi de greu vine si usorul!*'^'

6. Alaturi de greu vine si usorul!*^'

7. lar atunci cand vei termina,'*^' trudeste,''^'

8. Dorindu-L pe Domnul tau!

O^^O

1) Sura "Deschiderii", numita astfel dupa versetul 1.

2) Pentru a primi credinta si invataturile cuprinse in Coran?

3) In aceasta lume si in Lumea de Apoi.

4) Astfel a fost oranduiala lui Allah.

5) Repetitie pentru subliniere.

6) Cu lupta impotriva idolatrilor

7) Aducandu-I lauda si multumire lui Allah.
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95] SURAT AT-TIN<i)

(Mekkana [28]; 8 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Pe smochini si pe maslini

2. Si pe Muntele Sinin*^'

3. Si pe aceasta cetate sigura!'^'

4. Noi 1-am creat pe om cu cea mai frumoasa infatisare,

5. Apoi il intoarcem pe el in locul eel mai de jos*'^',

6. Fara de aceia care cred si implinesc fapte bune, caci ei vor avea

parte de rasplata neintrerupta.

7. Dupa aceasta, ce te mai face sa tagaduiesti Judecata?

8. Oare nu este Allah Cel mai Intelept dintre judecatori?*^'

O^g^O

1) Sura "Smochinilor" , numita astfel dupa versetul 1.

2) Muntele Tor din Sinai, linga care Allah i-a vorbit lui Moise.

3) Aceste prime trei versete fac referire la locurile unde au fost revelate cele trei

religii monoteiste: Muntele Tor din Sinai, unde Allah i-a vorbit lui Moise, apoi

lerusalimul - cu gradinile de maslini si smochini, unde s-a nascut Isus - si Mekka,

unde a inceput propovaduirea Islamului.

4) In Gheena.

5) Dupa acest verset se recomanda sa se spuna: "Ba da. pe Domnul meu!".
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fl?) SURAT AL-'ALAQ<i)

1. Citeste! In numele Domnului tau care a creat, '^^

2. Care 1-a creat pe om din sange inchegat!*'^'

3. Citeste! Domnul tau este eel mai Nobil,

4. Este Cel care 1-a invatat cu calemul,

5. L-a invatat pe om ceea ce el nu a stiut!

6. Dar nu! Omul intrece masura,

7. Cand se vede el bogat!''!'

8. Insa la Domnul tau se afla intoarcerea!

9. 11 vezi tu pe eel care opreste'^'

10. Un rob [al lui Allah], cand implineste Rugaciunea?**^'

11. Dar daca ar fi el*^' pe calea cea dreapta

12. Sau poruncind el evlavia'^'?

13. Si-1 vezi tu cand el tagaduieste sau intoarce spatele?

14. Oare nu stie el ca Allah vede?'^'

15. Dar nu! Daca nu va inceta, Noi il vom apuca de smocul [de par],

16. De smocul mincinos si pacatos!

17. Sa-i cheme el pe cei din preajma lui!*^°'

18. lar Noi li vom chema pe pazitorii ladului!*^^'

19. Nu! Nu-i da lui ascultare*^^', ci prosterneaza-te si apropie-te!*^^'

O^^O
1) Sura "Sangelui mchegat", dupa versetul 2.

2) Citeste ce-ti este revelat si incepe cu rostirea numelui lui Allah! Acesta este

primul verset din Coran care i-a fost revelat profetului Muhammed.
3) Starea embrionului in primele zile ale zamislirii sale.

4) Cand se socoteste bogat.

5) Acesta este Abu Jahl.

6) Profetui Muhammed.
7) Robul oprit de a face rugaciunea, adica Muhammed.
8) Cum indrazneste acel nelegiuit sa-1 opreasca si sa-1 ocarasca?

9) Si-i va cere lui socoteala?

10) Pentru a-i impiedica pe cei care implinesc Rugaciunea si pentru a-i impie-

dica pe dreptcredinciosii adevarati.

11) Ca sa-i nimiceasca in aceasta lume sau sa-i conduca spre Gheena. in

Lumea de Apoi.

12) Nu-i da ascultare acestui nelegiuit care vrea sa te opreasca de la adorarea

lui Allah!

13) Dupa acest verset se recomanda prosternarea.
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HU SURAT AL-QADR<i)

(Mekkana [25]; 5 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Noi am pogorat [Coranul] in noaptea al-Qadr.

2. Dar de unde sa stii ce este noaptea al-Qadr?\

3. Noaptea al-Qadr este mai buna decat o mie de luni!

4. in timpul ei se coboara ingerii si Duhul'^', dupa voia Domnului lor,

pentru orice porunca!''^'

5. Ea este pace, pana la ivirea zorilor!

o^g^o

1) Sura "Hotararii Idivine]", numita astfel dupa versetul 1, pentru ca, in aceasta

noapte, Allah oranduieste toate lucrurile pamantului si ale celor care traiesc pe el

pentru anul urmator. Este vorba de una dintre noptile impare din ultimele 10 zile ale

lunii Ramadan, in care profetul Muhammed a avut prima revelatie cand a inceput

sa-i fie revelat Coranul.

2) Arhanghelul Gavriil.

3) Pentru orice porunca voieste sa o transmits robilor Sai.
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HJI SURAT AL-BAYYINA<i'

(Medinita [100]; 8 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cei care nu au crezut*^' dintre oamenii Cartii*^), ca si idolatrii''^', nu
au incetat sa nu creada pana nu le-a venit lor Dovada cea limpede:

2. Un Trimis din partea lui AUah'^', care sa le citeasca foi curatite**^',

3. In care sunt scripturi cu judecata dreapta.

4. Si nu s-au despartit cei carora le-a fost data Cartea, decat dupa ce

le-a venit lor dovada cea limpede'^'.

5. Si nu li s-a poruncit decat sa-L adore pe Allah, cu credinta curata si

statornica in religia Lui, sa implineasca Rugaciunea [As-Salat] si sa

achite Dania [Az-Zakat]. Si aceasta este credinta [comunitatii] celei

drepte.

6. Cei care nu cred'^' dintre oamenii Cartii, ca si idolatrii, in veci vor

petrece Tn focul Gheenei. Acestia sunt cei mai rai dintre toate

fapturile.

7. Aceia care cred si implinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni

dintre toate fapturile.

8. Rasplata lor de la Domnul lor sunt Gradinile Edenului, pe sub care

curg paraie, si in ele vor petrece vesnic, caci Allah este multumit de
ei'^', iar ei sunt multumiti de El. Aceasta<^°' va fi pentru eel care se

teme de Domnul sau.

1) Sura "Dovezii celei limpezi", numita astfel dupa versetul 1.

2) Cei care au tagaduit profetia lui Muhammed.
3) ludeii si crestinii.

4) Arabii pagani.

5) Profetui Muhammed.
5) Foile Coranului.

7) Adusa de profetii lor.

8) In Allah si in Trimisul Sau.

9) Pentru ca I s-au supus Lui in timpul vietii.

10) Rasplata cea frumoasa.
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1991 SURAT AZ-ZALZALA<i'

(Medinita [93]; 8 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Cand pamantul va fi zgaltait de cutremur

2. Si va scoate pamantul poverile lui

3. Si omul va zice "Ce se intampla cu el?",

4. in ziua aceea'^', va spune eP' vestile ce le are,

5. Pentru ca Domnul tau li va inspira lui.''^'

6. In Ziua aceea, oamenii vor iesi in cete'^', pentru ca sa li se arate

faptele lor.f^'

7. Cel care a facut un bine cat un graunte de colb, il va vedea,

8. Dupa cum, cel care a facut un rau cat un graunte de colb, Tl va

vedea.

O^^O

1) Sura "Cutremurului", numita astfel dupa versetul 1.

2) Ziua de Apoi.

3) Pamantul.

4) Si li va porunci sa se cutremure si sa scoata mortii.

5) De fericiti si nefericiti.

6) Pentru ca Allah sa le arate rasplata pentru faptele lor
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Q3J SURAT AL-'ADIYAT<i)

(Mekkana [14]i 11 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Pe alergatorii gafaind'^),

2. Ce scot scantei(3),

3. Si pornesc la atac dimineata,

4. Stamind colbulCi),

5. Si patrund cu el Tn mijlocul multimii*^'!

6. Omul este nemultumitor fata de Domnul sau!

7. Si el este martor pentru aceasta.

8. Si iubirea lui pentru bogatie este puternica!

9. Oare el nu stie ca atunci cand se va risipi ceea ce este in morminte

10. Si se va dezvalui ceea ce este in piepturi,

11. Atunci Domnul lor, in Ziua aceea, va fi Binestiutor [Khabir]^'^^ al

lor?!

O^^^O

1) Sura "Alergatorilor", adica a cailor care alearga, numita astfel dupa ver-

2) "Gafaind": Sunetul scos de caii care alearga sau sunetul provocat de copitele

lor

3) Care in timpul alergarii scot scantei cu copitele lor

4) Starnind praful din pricina alergatului lor

5) Caii ajung, starnind praful. pana in mijlocul ostii dusmane.

5) Al faptelor lor si al gandurilor lor ascunse si li va rasplati dupa ele.
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UQJ SURAT AL-QARI'A*!'

(Mekkana [30|; 11 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. "Ziua aceea care loveste"!

2. Ce este "Ziua aceea care loveste"?

3. Si de unde sa stii tu ce este "Ziua aceea care loveste"?

4. In Ziua aceea, oamenii vor fi ca fluturii risipiti'^',

5. lar muntii vor fi ca lana scarmanata!*^'

6. Cat despre eel ale carui balante vor fi grele,

7. El va avea parte de o viata placuta''^',

8. lar cat despre eel ale carui balante vor fi usoare,

9. Locul lui de veci va fi un abis.<^'

10. Si de unde sa stii tu ce este el?*^)

11. El este un Foe fierbinte!

O^^O

1) Sura "Celei care loveste", aici cu sensul de Ziua Invierii, numita astfel dupa
versetele 1-3.

2) Comparatie care subliniaza ideile de multime, risipire, neputinta, umilinta si

3) Vor fi dezintegrati si particulele din praful lor vor zbura in vazduh.

4) In Paradis.

5) Gheena.

6) Abisul.



102 • SURAT AT-TAKATHUR

JI^J SURAT AT-TAKATHUR<i)

(Mekkana [16]; 8 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Va abate goana dupa Tnmultire'^',

2. Pana cand veti vizita mormintele.*^'

3. Nu! Voi veti sti curand!

4. Si inca o data: Nu! Voi veti sti curand !(i'

5. Nu! Daca ati sti cu siguranta!'^)

6. Voi veti vedea ladul!

7. Inca o data: II veti vedea, cu siguranta!

8. Apoi veti fi intrebati, in Ziua aceea, despre placeri!

O^^O

1) Sura "Inmultirii", numita astfel dupa versetul 1: cu sensul de goana dupa
inavutire si dupa zamislirea unui numar cat mai mare de copii.

2) Goana dupa inmultirea averii si a progeniturii va indeparteaza de ia supunere

fata de Allah. At-Tirmizi a relatat ca Abd Allah ben as-Sihhir a zis: Am ajuns la

Trimisul lui Allah - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l miluiasca! - in vreme ce el recita

acest verset: "Va abate goana dupa mmultire". Si a zis el: "Omul zice: Averea meal

Averea meal Dar oare ai tu din averea ta altceua decat ceea ce mananci si con-

sumi, decat ceea ce Imbraci si rupi si decat ceea ce dai de pomana si pe aceasta

o sa-l gasesti pastrat [la Domnul tau in Ziua de Apoi^l"

3) Pana la moarte.

4) Pedeapsa ce va asteapta pentru preocuparea voastra de aceste pofte

trecatoare.

5) Ce pedeapsa va asteapta.



103 • SURAT AL-'ASR

SURAT AL-'ASR<i>

(Mekkana [13]; 3 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Jur pe timp!

2. Ca omul va fi in pierdere,'^'

3. Afara de aceia care cred si implinesc fapte bune si se indeamna
unul pe altul catre Adevar si se indeamna unul pe altul la rabdare.

O^^O

1) Sura "Timpului", numita astfel dupa versetul 1.

2) Ca urmare a faptului ca pune viata pamanteasca si placerile trecatoare n

presus de Viata de Apoi.



104 • SURAT AL-HUMAZA

gigj SURAT AL-HUMAZA<i'

(Mekkana [32]; 9 versete)

tn numete lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1 . Vai pentru tot clevetitorul si defaimatorul

2. Care strange avere si o socoteste,*^'

3. Crezand ca averea sa Tl va face nemuritor!

4. Dar nu! El va fi aruncat in Al-Hutama!*^'

5. Si de unde sa stii tu ce este Al-Hutama?

6. Focul aprins al lui Allah,

7. Care se Tnalta peste inimi.

8. El se va Tnchide deasupra lor,*'^'

9. In coloane Tntinse*^'!

O^^O

1) Sura "Clevetitorului", numita astfel dupa versetul 1.

2) Si nu cheltuieste din ea in chip de milostenie.

3) Literal "eel care striveste", dar aici cu sensul de Infern.

4) Fara putinta de a mai iesi din el.

5) Versetele 1-9: Allah il ameninta pe omul care-i cleveteste si-i defaimeaza fara

incetare pe semenii sai si care este preocupat de strangerea de averi si de sporirea

numarului copiilor, inchipuindu-si ca bunurile sale il vor face vesnic. ca nu va muri si

nu i se va cere socoteala! Dar nu! Allah il va arunca pe el in Gheena care nimiceste tot

ce este aruncat in ea. Si ce foe inspaimantator care arde cu valvatai ce ajung pana la

inimi! Si ea este inchisa peste necredinciosi si nesupusi si focul ajunge pana la ei cu

coloaneie sale intinse.



105 • SURAT AL-FIL

%i3»=«SS^
i05j SURAT AL-FIL<i'

(Mekkana [19]; 5 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Oare n-ai vazut tu*^' ce a facut Domnul tau cu oamenii elefan-

tului?!(3)

2. Oare nu a facut El viclesugul lor sa fie in desert?!''^'

3. Si a trimis peste ei pasari in stoluri,

4. Ca sa arunce asupra lor cu pietre din lut ars!

5. Si i-a facut pe ei ca un ogor mancat.

o^g^o

1) Sura "Elefantului", numita astfel dupa acest cuvant din versetui 1 si dupa
continutui ei in ansamblu. Este o sura mekkana care vorbeste despre "oamenii

elefantului" care au voit sa darame Al-Ka'aba cea nobila, insa Allah a respins viclenia

lor si a aparat Casa Sa de nelegiuirea lor, trimitand asupra oastei lui Abraha al-

Asram cele mai slabe dintre creaturile Sale.

2) O, Muhammed!
3) Referire la expeditia etiopiana condusa de Abraha, care a voit sa distruga

sanctuarul Al-Ka'aba. Dar elefantul urias care mergea in fruntea ostii a refuzat sa

intre in Mekka si pasarile trimise in stoluri au aruncat cu pietre de lut ars asupra

oastei, distrugand-o in intregime.

4) Nu 1-a zadarnicit.



106 • SURAT QURAYS

g^^J SURAT QURAYS<i'

(Mekkana [29]; 4 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Pentru obiceiul [neamului] Qurays,

2. Obiceiul lor pentru calatoria de iarna si cea de vara,

3. Sa-L adore ei pe Stapanul acestei Case,*^'

4. Care-i hraneste, pazindu-i de foame si-i fereste pe ei de spaima!

O^i^O

1) Sura "Qurays", numita astfel dupa versetui 1. Neamul Qurays este tribul

profetului Muhammed din zona orasului Mekka.

2) Sanctuarul Al-Ka'aba.



107 • SURAT AL-MA'UN

%*f&,aeii>^
07| SURAT AL-MA'UN<i'

(Mekkana [17]; 7 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. II vezi tu'^' pe eel care tagaduieste Judecata?

2. El este acela care-1 alunga pe orfan [cu asprime]

3. Si nu Tndeamna la hranirea sarmanului.

4. Si vai acelora care fac Rugaciunea

5. Fiind fara de grija fata de Rugaciunea lor,

6. Care sunt numai fatarnici

7. Si opresc de la ajutor!

O^^O

1) Sura "Ajutorului". numita astfel dupa versetul 7, in care apare cuvantui

"Ma'un" ce desemneaza uneltele si ustensilele de care se ajuta si se folosesc

oamenii.

2) Tu, Muhammed!



108 • SURAT AL-KAWTHAR

%i3»=«SS^X^J SURAT AL-KAWTHAR<i)

(Mekkana [15]; 3 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Noi ti-am dat tie [Al-Kawthar]''^^ prisosinta*^).

2. Deci implineste Rugaciunea pentru Domnul tau si jertfeste!*'^'

3. Cel ce te uraste va fi fara copii!

O^^O

1) Sura "Prisosintei", numita astfel dupa versetui 1.

2) Al-Kawthar este numele unui rau din Paradis, din care beau dreptcredinciosii.

3) Adica ti-am oferit tie bine din abundenta. constand din Coran, intelepciune,

profetie, religia adevarata si buna calauzire, in care se afla fericirea pentru aceasta

viata si pentru Viata de Apoi.

4) Jertfeste animalul adus ca ofranda, in conformitate cu ritualul, numai pentru

Allah.



109 • SURAT AL-KAFIRUN

U^J SURAT AL-KAFIRUN<i)

(Mekkana [18]; 6 versete)

in numele lui Allah Cel Milostiv, indurator

1. Spune: "O, voi, necredinciosi!

2. Eu nu ador ceea ce adorati*^'

3. Si nici voi nu adorati ceea ce ador eu.

4. Nici adorarea mea nu este asemeni adorarii voastre,

5. Si nici adorarea voastra nu este asemenea adorarii mele!

6. Voi aveti religia voastra, iar eu am religia mea! '^'

O^^O

1) "Necredinciosii", numita astfel dupa versetul 1.

2) Idolii si zeii pe care-i adorati acum.

3) Aceasta sura a fost reveiata cand mai-marii tribuiui Qurays au fost de acord

sa-L adore pe Allah, dar cu conditia ca si Muhammed sa adore idolii si zeitatile lor,

ceea ce ar fi insemnat perpetuarea politeismului.



110 • SURAT AN-NASR

gjBj SURAT AN-NASR<i)

(Medinita [114|; 3 versete)

tn numete lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Cand vine biruinta lui Allah*^' si cucerirea*^'

2. Si-i vezi pe oameni intrand Tn religia lui Allah in cete*'^',

3. Atunci slaveste-L cu lauda pe Domnul tau si roaga-L pe El de ier-

tare, fiindca El este lertator [cu eel care se caieste] [Tawwab]\

O^^O

1) Sura "Biruintei", numita astfel dupa versetul 1.

2) Victoria religiei Sale adevarate.

3) Cucerirea orasului Mekka.

4) Si nu unul cats unul, asa cum se intampla la inceputul propovaduirii.



Ill • SURAT AL-MASAD

|ruj SURAT AL-MASAD<i'

(Mekkana [6]; 5 versete)

In numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Sa piara mainile lui Abu Lahab*^' si sa piara si el'^'!

2. Averea lui sa nu-i fie de nici un folos si nici ce a agonisit!

3. Va arde in Focul cu flacari,

4. Impreuna cu muierea lui,*'^' aducatoarea de vreascuri,

5. Care va avea la gatul ei o funie de fire [de palmier].*^'

O^g^O

1) Sura "Firelor", numita astfel dupa versetul 5.

2) Un unchi al Profetului Muhammed din partea tatalui, unul din cei mai inver-

sunati adversari ai Islamului. H a murit pagan, dupa batalia de la Badr.

3) Motivul revelarii: Se relateaza ca Ibn Abbas a zis, cand s-a revelat "Si averti-

zeaza neamul tau eel mai apropiat!": Profetul - Allah sa-l binecuvanteze si sa-l

wiluiasca! - a urcat pe colina As-Safa si a strigat: O, voi fii al lui Fahr! O. voi fii ai lui

Udayy! A strigat asa dupa fiii tuturor clanurilor ale tribului Qurays, pana ce s-au

adunat. Daca cineva nu a putut sa vina in persoana, a trimis un sol ca sa auda si sa

vada ce se intampla. S-au adunat quraysitii si a venit si unchiul sau Abu Lahab.

Atunci au intrebat: Ce ai a ne spune? Si le-a raspuns profetul Muhammed - Allah sa-l

binecuvanteze si sa-l n)iluiasca! -
, intrebandu-i pe ei: "Oare daca v-as fi spus ca o

oaste de calareti se afia in vale, gata sa naualeasca peste voi, m-ati fi crezut voi?"

Si i-au raspuns lui: Da! Nu te-am invinuit niciodata de minciuna! Atunci a zis el: "Eu

va vestesc ca va sunt voua prevenitor despre o pedeapsa aspra!" Si atunci i-a zis

Abu Lahab: Sa nu mai ai parte de fericire, Muhammed! De-aia ne-ai adunat? Atunci

a revelat Allah: "Sa piara mainile lui Abu Lahab si sa piara si el!" si restui surei.

4) Umm Jamil, sora lui Abu Sufyan. Se relateaza ca ea arunca vreascuri cu spini

dinaintea casei Profetului Muhammed, cand se intorcea prin intuneric de la Ruga-

ciunea pe care o facea la sanctuarul Al-Ka'aba, noaptea tarziu.

5) Fibre de palmier, rafie.



112 • SURAT AL-IKHLAS

glJJ SURAT AL-IKHLAS<i'

(Mekkana [22]; 4 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Spune: "El este Allah, Cel Unic(2)!

2. Allah-us-Samad!(3)

3. El nu zamisleste si nu este nascut

4. Si El nu are pe nimeni egal!"

o^g^o

1) Sura "Devotiunii", adica a credintei in Allah Cel Unic. titlul rezumand conti-

2) Motiuul revelarii: S-a relatat ca niste politeisti au venit la Trimisul lui Allah -

Allah sa-l binecuuanteze si sa-l miluiasca! - si au zis: O, Muhammed, descrie-ni-L

noua pe Domnul tau! El este facut din aur, din argint, din smarald sau din safir?

Atunci el a revelat: "Spune: "El este Allah, Cel Unic, /Allah este Stapanul!" etc.

3) Allah este Stapanul. Cel care-si ajunge Siesi, Cel de care toate creatiile au

nevoie, dar El nu are nevoie de nimic... O traducere a cuvantului arab "samad" ce

inglobeaza mai multe sensuri, din care reiese ideea de superioritate absoluta.



113 • SURAT AL-FALAQ

UQJ SURAT AL-FALAQ<i'

(Mekkana [20]; 5 versete)

in nutnele lui Allah Cel Milostiv, Indurator

1. Spune: "Eu caut adapost la Stapanul revarsatului zorilor

2. Impotriva raului [venind] de la ceea ce El a creat

3. Si impotriva raului intunericului care se asterne

4. Si impotriva raului vrajitoarelor care sufla in noduri'^'

5. Si impotriva raului pizmuitorului, cand pizmuieste."'^'

o^g^o

1) Sura "Revarsatului zorilor", numita astfel dupa versetul 1.

2) Facand vraji impotriva cuiva.

3) Cand isi manifesto pizma.



114-SURAT AN-NAS

gljj SURAT AN-NAS<i'

(Mekkana [21]; 6 versete)

tn numele lui Allah Cel Milostiv, tndurator

1. Spune: "Eu caut adapost la Domnul oamenilor,

2. Stapanul oamenilor,

3. Dumnezeul oamenilor

4. Impotriva raului ademenitorului fugar*^'

5. Care sopteste Tn piepturile oamenilor,*^'

6. Dintre djinni si oameni".

O^^O

1) Sura "Oamenilor". numita astfel dupa acest cuvant care se repeta in cinci

din cele sase versete ale ei.

2) Seitan. care li ademeneste pe oameni, dar care fuge la pomenirea numelui

lui Allah.

3) li ispiteste. soptindu-le.
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